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4 EDITORIAL

C omo podemos analisar os desdobramen-
tos da Lei 10.216 de 2001, que mudou 
radicalmente a orientação da assistência 
à Saúde Mental no Brasil?

 A Lei é um marco para a atenção à saúde 
mental, uma vez que estabelece a internação como 
último recurso terapêutico e estabelece critérios 
para internações involuntária e compulsória. A lei 
por si, porém, não traz a mudança esperada por 
profissionais, usuários e familiares.

 As mudanças nas formas de atenção vieram 
em forma de portarias ministeriais e trouxeram 
muitos avanços. O principal deles é o dispositivo 
chamado Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 
que tem graduações diferentes dependendo da 
clientela que atende (infantil, usuários de álcool e 
outras drogas ou transtornos mentais), do tamanho 
da população que abrange (I, II ou III) e da forma 
de atenção: a modalidade CAPS III possui vagas 
para o acolhimento 24 horas.

 A principal caraterística deste equipamento 
de saúde é estar inserido na vida comunitária, 
ou, como se diz na terminologia da saúde, 
territorializado. Isto possibilita que o usuário possa 
receber o tratamento profissional de que necessita 
(com diagnóstico e terapêutica), vivendo próximo 
dos familiares e desenvolvendo seu potencial 
profissional. 

 Esta função traz uma inversão na lógica da 
atenção: não basta apenas encontrar o diagnóstico 
correto, é preciso oferecer a atenção de acordo com 
o que o usuário precisa para estruturar sua vida. Esta 
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atenção nunca poderá ser feita só por um profissional, 
mas por uma equipe interdisciplinar. É precisamente 
a interdisciplinaridade que diferencia uma prática 
ambulatorial daquela oferecida pelos CAPS.

 Outros serviços e dispositivos foram 
criados para aprimorar as mudanças ensejadas 
pela Lei 10.216/01, como o Serviço Residencial 
Terapêutico (SRT), as práticas ligadas à redução de 
danos a usuários de álcool e outras drogas, como o 
Consultório na Rua, entre outras.

 Entretanto, ainda há polêmicas e discussões 
ligadas àquela que foi o principal motivo da Lei: a 
internação em ambiente hospitalar. Esta ação se faz 
necessária quando os equipamentos territorializados 
não conseguem dar suporte à necessidade de 
um usuário em crise. Segundo a portaria 3088, 
esta atenção deve ser feita em hospitais gerais. 
Entretanto, há quem defenda a existência de hospitais 
especializados em psiquiatria.

 É difícil de encontrar um usuário cuja 
necessidade de internação seja maior do que 15 
dias. Desta forma, a sustentabilidade de um hospital 
especializado ficaria prejudicada, ainda mais quando 
há a possibilidade de acolhimento noturno em CAPS.

 Para que esta situação se resolva é preciso 
do compromisso e da coragem dos gestores em 
financiar estas vagas em hospitais gerais e capacitar 
suas equipes assistenciais, além de estimular o 
contato das instituições hospitalares com o CAPS. 
Afinal, é função do CAPS prestar assistência para 
outros pontos da rede e elaborar estratégias de 
trabalho em conjunto. 

OS CAMINHOS DA ATENÇÃO 
À SAÚDE MENTAL
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A avaliação psicológica no contexto do 
trânsito tem recebido atenção especial 
na Psicologia nos últimos anos, 
motivada por questionamentos acerca 

da sua prática e validade. Houve recentes mudanças 
significativas nos aspectos legais, que têm por objetivo 
nortear a prática das(os) Psicólogas(os) que atuam nesta 
área. Nota-se também, com base em um levantamento 
em artigos de periódicos, que o interesse em pesquisas 
nesta área tem aumentado, demonstrando que há muito 
a ser estudado e desenvolvido.

No Paraná, as avaliações psicológicas são 
realizadas nas Clínicas de Avaliação de Condutores, 
que são constantemente orientadas e fiscalizadas pelo 
Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR) 
e pelo DETRAN-PR (Departamento de Trânsito do 
Paraná) para que atendam rigorosamente às diretrizes 
das Resoluções do Conselho Federal de Psicologia (CFP) 
e do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito). Vale 
ressaltar que a normatização desta prática é preconizada 
para a nossa Federação, porém a dinâmica sofre variações 
em razão das orientações e exigências impostas em cada 
Estado pelo órgão competente. 

De acordo com a resolução do CONTRAN 
425/2012 e Resolução 007/2009 e 009/2011 do CFP, 
no processo de avaliação psicológica são definidas uma 
série de funções psicológicas, traços de personalidade e 
aspectos comportamentais a serem avaliados, aferidos 
por meio de métodos e técnicas psicológicas. No Paraná 
são utilizados testes psicológicos e entrevistas, assim 
como a observação do comportamento do candidato 
durante o processo, o que vem a possibilitar maior 
qualidade técnica ao processo avaliativo. Como em 
qualquer outro contexto de avaliação psicológica, a(o) 
Psicóloga(o) deve ter suas conclusões pautadas em um 
processo de investigação confiável e com base científica 
reconhecida.

É importante destacar que a avaliação psicológica, 
como abordado anteriormente, deve ser entendida como 

COLUNA AP 

um processo compreensivo, que tem por objetivo o 
conhecimento e o prognóstico do comportamento de um 
determinado indivíduo. Esse processo de investigação 
deve se pautar em objetivos claros e ser realizado com 
ética e profissionalismo, observando-se as definições 
legais e o grau de conhecimento científico desenvolvido 
para a atuação mais consistente e justa.

O objetivo da(o) profissional que realiza a avaliação 
psicológica no trânsito deve ser identificar as condições 
psicológicas mínimas para o condutor de um veículo 
automotor não comprometer a segurança no trânsito. A 
investigação dos fenômenos psicológicos, das capacidades 
gerais e específicas do indivíduo deve proporcionar 
indicadores para a tomada de decisões em relação às 
condições de esse indivíduo estar Apto ou Inapto para 
dirigir. Desta maneira, as(os) profissionais de Psicologia 
atuam de forma preventiva e preditiva no processo de 
avaliação psicológica, buscando interferir para que os 
motoristas não se exponham a situações de perigo.

Embora a Psicologia do Trânsito seja 
reconhecida e sua prática fundamentada através de 
normativas, existem sérios debates sobre a sua prática, 
procedimentos, métodos e técnicas empregados, assim 
como em relação aos aspectos éticos da avaliação, dos 
resultados possíveis, da forma de devolução desses 
resultados, etc. Verifica-se com frequência na mídia 
reportagens que trazem diversos questionamentos a 
respeito desse trabalho, com queixas diversas sobre a 
estruturação e condução dessa atividade, evidenciando 
pouco conhecimento por parte da população sobre 
a mesma, assim como a conduta pouco consciente 
de algumas(alguns) Psicólogas(os) que podem vir a 
prejudicar a construção de um trabalho de qualidade 
e que goze de respeitabilidade social. 

Parece-nos fundamental nesse momento a 
discussão a respeito da concepção de avaliação 
psicológica que as(os) Psicólogas(os) que atuam 
nessa área possuem, assim como sobre os critérios de 
aprovação/reprovação e o compartilhamento desses 

COLUNA AP 
REALIDADE E REFLEXÃO SOBRE A AVALIAÇÃO
 PSICOLÓGICA NO CONTEXTO DO TRÂNSITO

Comissão de Avaliação Psicológica do CRP-PR
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critérios por todas(os) as(os) profissionais que atuam 
nas diversas clínicas. Seria muito interessante e 
oportuno o controle estatístico mais rigoroso sobre 
a quantidade de usuários que foram detectados 
com alguma problemática psicológica que possa 
comprometer a segurança do trânsito. Porém, o que 
vemos constantemente é a informação simples e 
banal de que o candidato somente “não passou no 
teste”, e, por isso, retorna para ser reavaliado muitas 
vezes mais, até que consiga sua aprovação. Esse 
tipo de conduta caracteriza uma “testologia” e não 
um trabalho que contemple um processo dinâmico 
e investigativo a respeito da condição do candidato, 
muito mais complexo e que exige maior capacitação 
por parte da(o) Psicóloga(o) que faz a avaliação. 

E muitas outras questões são pertinentes: 
[...] os psicólogos estão realmente aptos para 
avaliar o candidato a condutor e predizer 
seus possíveis comportamentos em situações 
reais de trânsito? Os testes aplicados atendem 
às exigências da medida, isto é, apresentam 
parâmetros psicométricos aceitáveis de 
validade e precisão? Tal processo de avaliação é 
realmente necessário para aquisição da carteira 
de habilitação? (Gouveia et al. 2002, p. 50)

A busca por estas respostas nos leva à 
constatação de que o aprofundamento dos estudos 
sobre o perfil do motorista, assim como a respeito 
da cientificidade das técnicas de avaliação utilizadas 
hoje, das suas capacidades preditivas, e diversas outras 
problemáticas se fazem necessários para nortear a 
prática da(o) profissional Psicóloga(o). Ainda há 
muito a se discutir e refletir sobre a real eficiência e 
qualidade da atuação da(o) Psicóloga(o) no contexto 
do trânsito. 

Precisamos discutir quais os reais indicadores 
de qualidade desse trabalho, e não somente o 
número de reprovações, muitas vezes apregoado 
equivocadamente como reflexo e resultado de um 
trabalho mais qualificado. Precisamos refletir a 
respeito das seguintes questões: será que um candidato 
com uma produtividade baixa no teste Palográfico 
realmente será um risco para a segurança do trânsito? 
Será que um candidato que apresenta um percentil 
abaixo da média no teste de memória (ou qualquer 
outro teste) se constitui em uma ameaça aos outros e 
a si mesmo em seu desempenho no trânsito? Qual o 
nível de certeza que temos? Qual o nível de incerteza? 

COLUNA AP 

Como essa avaliação pode se tornar qualificada e 
gozar de reconhecimento social?

Mesmo considerando as mudanças 
significativas dos últimos anos, fazendo com que 
atualmente as normas e sua prática da avaliação 
psicológica no contexto tenham evoluído, muito há 
para ser desenvolvido. 

Nunca se falou tanto de comportamento 
humano no trânsito e sabemos que as(os) Psicólogas(os) 
podem auxiliar nessa encruzilhada em que o país se 
encontra em relação ao futuro do trânsito, quando 
a morbimortalidade é considerada um problema de 
saúde pública.

Temos muitas possibilidades de atuação na área 
de trânsito, porém todas as possíveis ações deverão 
ser pautadas em um compromisso ético e em uma 
postura técnica e científica. O comprometimento 
com a seriedade e a consciência de nossos objetivos 
devem pautar uma nova forma de ação nesse contexto. 

Assim, cumpriremos o nosso papel e 
atenderemos ao nosso compromisso social como 
Psicólogas(os) de Trânsito: construir uma Psicologia 
melhor para um trânsito melhor. 
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FIZ UM CONCURSO PÚBLICO EM QUE 
UMA DAS ETAPAS FOI A AVALIÇÃO 

PSICOLÓGICA E NÃO FUI APROVADO. 
GOSTARIA DE SABER SE OUTRA(O) 

PSICÓLOGA(O) PODERIA ME AUXILIAR 
NA FORMULAÇÃO DE UM RECURSO? 

Quando um Concurso Público prevê como uma 
de suas etapas a avaliação psicológica, deverá constar 
em edital a possibilidade de o candidato à vaga entrar 
com recurso para essa etapa. O recurso é o momento 
em que se questiona o resultado da avaliação e em 
que você, candidato, pode compreender em detalhes 
o processo. Você pode optar pela ajuda de uma(um) 
Psicóloga(o) que assuma a função de Assistente 
Técnica(o), cuja função é auxiliar o leigo em Psicologia 
a verificar como se deram as etapas da avaliação 
psicológica, com a finalidade de identificar supostas 
falhas na condução desta avaliação e então questionar 
os procedimentos adotados, se assim for possível. A(O) 
Psicóloga(o) emitirá seu posicionamento por meio 
da elaboração de um Parecer conforme Resolução 
CFP 007/2003 e Decreto n° 7.308, de 22 de setembro 
de 2010, que deverá ser anexado ao recurso escrito 
pelo candidato. Neste ponto vale reforçar que não 
é da reponsabilidade da(o) Assistente Técnica(o) 
escrever o recurso e sim, fornecer o documento que 
irá fundamentar a escrita do candidato. 

COF ORIENTA

Apesar de a(o) Assistente Técnica(o) possuir 
a função de “ajudar” o seu cliente em sua defesa, 
neste ou em qualquer outro contexto, a(o) Psicóloga(o) 
deverá zelar pela ética profissional, respeitando o 
trabalho desenvolvido pelos colegas de profissão, e não 
deverá agir fora da ética apenas visando beneficiar seu 
cliente. Importante salientar neste ponto que o papel 
da(o) Assistente Técnica(o) não deve ser confundido 
com o papel de perita(o) do trabalho de outra(o) 
Psicóloga(o), nem mesmo deve realizar uma nova 
avaliação psicológica para o candidato (além de não 
ser a sua função, não é normalmente um procedimento 
previsto em edital como aceitável na fase de recurso, 
não tendo portanto, validade). 

Para desenvolver sua função, cabe à(o) Assistente 
Técnica(o) lhe acompanhar na entrevista devolutiva 
que a(o) Psicóloga(o) do Concurso realizará com 
cada candidato que assim solicitar. Nesta entrevista 
devolutiva, a(o) Assistente Técnica(o) poderá tirar 
dúvidas com relação à avaliação desenvolvida, saber 
quais os instrumentos foram utilizados – visando 
verificar se estão favoráveis para uso conforme 
determina a lista SATEPSI do CFP (Conselho Federal 
de Psicologia) –, verificar informações contidas no 
Laudo Psicológico emitido desta avaliação, entre 
outras informações que se poderá coletar e utilizar 
para embasar seu parecer. 

FUI CONTRATADA POR UMA DAS 
PARTES (NESTE CASO, PELO PAI 

DA CRIANÇA) EM UM PROCESSO 
DE DISPUTA DE GUARDA, POSSO 

QUESTIONAR A PERÍCIA REALIZADA 
POR OUTRA(O) PSICÓLOGA(O)?

Esta dúvida se refere ao papel da(o) Assistente 
Técnica(o) no contexto dos Processos Judiciais, em 
que uma(um) Psicóloga(o) nomeada(o) pelo juiz 
como perita(o) realiza uma avaliação psicológica 
e uma das partes do processo se sente prejudicada 
pelo resultado desta perícia. A parte pode então 
contratar uma(um) Psicóloga(o) de sua confiança 
como Assistente Técnica(o) para que lhe auxilie com 

COF ORIENTA
O PAPEL DA(O) PSICÓLOGA(O) COMO ASSISTENTE TÉCNICA(O)

Elisandra Mirandola Krause (CRP-08/10853)
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relação à perícia realizada, visando desenvolver um 
recurso/defesa bem fundamentado com relação aos 
resultados. Muito embora a(o) Assistente Técnica(o) 
seja uma(um) Psicóloga(o) de confiança, ela(ele) não 
deve ser a(o) Psicoterapeuta do cliente que o contrata 
ou ter qualquer vínculo anterior que possa interferir 
no bom andamento do trabalho, pois desta forma 
violaria o Art. 2° alínea “j” do Código de Ética do 
Psicólogo (Res. CFP 010/2005).

A Resolução CFP 008/2010, que dispõe sob a 
atuação da(o) Psicóloga(o) como perita(o) e Assistente 
Técnica(o) no contexto do Poder Judiciário, esclarece 
as limitações dessas funções. Seguem alguns trechos 
da Resolução:

CONSIDERANDO o número crescente 
de representações referentes ao trabalho 
realizado pelo psicólogo no contexto do Poder 
Judiciário, especialmente na atuação enquanto 
perito e assistente técnico frente a demandas 
advindas das questões atinentes à família; 

CONSIDERANDO que os assistentes 
técnicos são de confiança da parte para 
assessorá-la e garantir o direito ao 
contraditório, não sujeitos a impedimento 
ou suspeição legais; 

Ressaltamos que, enquanto o papel da(o) 
perita(o) é o de subsidiar as decisões dos magistrados 
através das suas conclusões periciais, o papel da(o) 
Assistente Técnica(o) é o de analisar os resultados 
da perícia no sentido de levantar questões que não 
estão contempladas ou informações contraditórias 
que possam ser identificadas nos resultados periciais, 
visando auxiliar a parte contratante em sua defesa.

CONSIDERANDO que é dever 
fundamental do psicólogo ter, para com o 
trabalho dos psicólogos e de outros profissionais, 
respeito, consideração e solidariedade, 
colaborando, quando solicitado por aqueles, 
salvo impedimento por motivo relevante;

Outro ponto importante com relação a atuação 
da(o) Assistente Técnica(o) é de que não lhe cabe 
acompanhar o desenvolvimento da perícia, até 
porque seu trabalho se dará na análise do material 
produzido pela perícia já concluída:

Art. 2º - O psicólogo assistente técnico 
não deve estar presente durante a realização 

COF ORIENTA

dos procedimentos metodológicos que 
norteiam o atendimento do psicólogo perito 
e vice-versa, para que não haja interferência 
na dinâmica e qualidade do serviço realizado.

Parágrafo Único - A relação entre 
os profissionais deve se pautar no respeito 
e colaboração, cada qual exercendo suas 
competências, podendo o assistente técnico 
formular quesitos ao psicólogo perito.

Art. 8º - O assistente técnico, 
profissional capacitado para questionar 
tecnicamente a análise e as conclusões 
realizadas pelo psicólogo perito, restringirá 
sua análise ao estudo psicológico resultante 
da perícia, elaborando quesitos que venham 
a esclarecer pontos não contemplados ou 
contraditórios, identificados a partir de 
criteriosa análise.

Parágrafo Único - Para desenvolver 
sua função, o assistente técnico poderá ouvir 
pessoas envolvidas, solicitar documentos em 
poder das partes, entre outros meios (Art. 429, 
Código de Processo Civil).

Por último, recomenda-se que, ao assumir a 
função de Assistente Técnica(o), a(o) Psicóloga(o) 
siga a orientação do Art. 9°:

Art. 9º – Recomenda-se que antes do 
início dos trabalhos o psicólogo assistente 
técnico formalize sua prestação de serviço 
mediante Termo de Compromisso firmado 
em cartório onde está tramitando o processo, 
em que conste sua ciência e atividade a ser 
exercidas, com anuência da parte contratante.

Parágrafo Único – O Termo conterá 
nome das partes do processo, número do 
processo, data de início dos trabalhos e o 
objetivo do trabalho a ser realizado.

Psicóloga(o), se você foi convidada(o) a 
assumir o papel de Assistente Técnica(o), procure 
reler as Resoluções CFP 008/2010, CFP 017/2012, 
CFP 007/2003, CFP 010/2005 e, caso permaneça 
com dúvidas, entre em contato com a Comissão de 
Orientação e Fiscalização por telefone ou e-mail. 
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Dentre as demandas que chegaram à 
Comissão de Orientação e Ética (COE) 
do Conselho Regional de Psicologia do 
Paraná (CRP-PR) no ano de 2014, aquelas 

referentes à atuação da(o) Psicóloga(o) no contexto 
da clínica foram recorrentes. Essa(e) profissional 
pode se perguntar: O que na prática clínica pode ser 
questionado? Como posso me resguardar diante de 
situações delicadas? No escopo de suas atribuições, 
a COE toma conhecimento de situações relacionadas 
ao exercício da profissão e isso possibilita o acesso 
a informações sobre as demandas da sociedade 
à Psicologia, para que a categoria possa estar em 
constante reflexão a respeito de sua prática, sobretudo 
dentro do consultório, espaço intimista, caracterizado 
pelo vínculo e pelo sigilo. Procuraremos responder 
estas questões a partir da seguinte situação ilustrativa:

“Sou mãe de uma menina de 6 anos de idade 
e estou requerendo sua guarda na Vara de Família. 
Ela é atendida por uma Psicóloga Clínica, a qual foi 
contratada pelo pai, sem meu conhecimento. Fiquei 
sabendo através de um relatório que ela encaminhou 
ao Juiz, no qual ela fez afirmações a meu respeito 
sem ter me atendido. A Psicóloga foi parcial e isso 
ocasionou que a guarda provisória da minha filha 
fosse concedida para o pai”.

Casos de crianças e adolescentes cujos pais 
se divorciaram, ou que estão nesse processo pela 
via judicial, vêm incidindo diretamente na prática 
da(o) Psicóloga(o) Clínica(o). Por estar na posição 
de Psicoterapeuta, esta(e) profissional pode ser 
convocada(o) pela família ou pela Justiça a prestar 

COLUNA ÉTICA
Processos Éticos na Psicologia Clínica
Reflexões atuais acerca da atuação da(o) Psicóloga(o) Clínica(o)

Fernanda Suemi Oda (CRP-08/19192) – Assessora Técnica da COE
Luciana de Almeida Moraes (CRP-08/14417)

Nayanne Costa Freire (CRP-08/14350)
Paula Matoski Butture (CRP-08/12879)

informações sobre os atendimentos realizados, 
diagnósticos, históricos ou prognósticos, com a 
finalidade de contribuírem para a decisão judicial 
sobre guarda e regulamentação de visitas. Este é um 
exemplo do que na prática pode vir a ser questionado 
pela sociedade junto ao Conselho profissional.

Nestes casos litigiosos, em que há disputa 
pela guarda ou pelo regime de visitação dos filhos, é 
comum que a(o) Psicóloga(o) tenha sido contratada(o) 
por apenas uma das partes, o pai ou a mãe, e, na 
maioria dos casos, a COE recebe a contestação 
da outra parte sobre a(o) Psicóloga(o) ter deixado 
de informar sobre os atendimentos ou realizar 
devolutivas e orientações. Não raro, a parte alega 
que se sentiu excluída do processo ou, ainda, que 
a(o) Psicóloga(o) foi parcial.

Encontramos no Código de Ética Profissional 
do Psicólogo:

Art. 1º - São deveres fundamentais 
dos psicólogos:

h) Orientar a quem de direito sobre os 
encaminhamentos apropriados, a partir da 
prestação de serviços psicológicos, e fornecer, 
sempre que solicitado, os documentos 
pertinentes ao bom termo do trabalho;

Art. 11 – Quando requisitado a depor em 
juízo, o psicólogo poderá prestar informações, 
considerando o previsto neste Código.

No caso fictício apresentado, a Psicóloga foi 
convocada a depor em juízo para prestar informações 
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acerca dos atendimentos realizados à criança. Na 
situação ilustrada, a menção verbal ou a emissão 
de documento para esse fim torna-se prova, e esta 
prova sustentará ou não os questionamentos contra 
a Psicóloga em um eventual processo ético, de 
que foi parcial, de que diagnosticou a mãe sem 
entrevistá-la ou, ainda, de que a profissional foi 
responsável por danos causados à família (sobre 
os documentos emitidos no contexto da clínica, 
confira artigo publicado na seção COF ORIENTA 
da Revista Contato – Ed. 96). 

Vale mencionar novamente o CEPP:

Princípios Fundamentais

VII – O psicólogo considerará as 
relações de poder nos contextos em que atua 
e os impactos dessas relações sobre as suas 
atividades profissionais, posicionando-se de 
forma crítica e em consonância com os demais 
princípios deste Código.

Art. 2º Ao psicólogo é vedado: 

k) Ser perito, avaliador ou parecerista 
em situações nas quais seus vínculos pessoais 
ou profissionais, atuais ou anteriores, possam 
afetar a qualidade do trabalho a ser realizado 
ou a fidelidade aos resultados da avaliação;

Estes são alguns aspectos que deverão ser 
analisados no que foi declarado pela profissional 
em juízo, os quais, consequentemente, são passíveis 
de questionamento ético. Ao prestar informações 
à Justiça a respeito de atendimento clínico, é 
fundamental a análise crítica do contexto em que 
a(o) profissional está inserida(o) e da demanda 
recebida, além do zelo pelo que é afirmado, pois 
uma atuação responsável, aquela que visa à saúde 
e à qualidade de vida, também deve considerar o 
sigilo profissional, as circunstâncias para quebrá-lo 
e os desdobramentos desta escolha (Arts. 9º e 10 do 
CEPP), tanto para o processo judicial quanto para o 
tratamento do cliente/paciente/usuário.

Há que se salientar a complexidade do fenômeno 
a ser investigado pela COE, diante de uma denúncia de 
infração ética, pois em alguns casos a(o) Psicóloga(o) 
pode ter incorrido em conduta inadequada, mas em 
outros, a(o) profissional é inserida(o) em uma situação 
delicada, entre o vínculo e o dever. 

No CEPP:

Art. 6º O psicólogo, no relacionamento 
com profissionais não psicólogos:

b) Compartilhará somente informações 
relevantes para qualificar o serviço prestado, 
resguardando o caráter confidencial das 
comunicações, assinalando a responsabilidade, 
de quem as receber, de preservar o sigilo;

Em situações em que a Psicologia esteja 
em contato com outras áreas de conhecimento, é 
importante considerar que aquele que receberá a 
informação nem sempre considerará os mesmos 
fundamentos e contextos. Por isso, é fundamental 
que estes estejam claros para a(o) Psicóloga(o) e que 
possam ser esclarecidos, se questionados. No caso da 
relação da Clínica com a Justiça, para esta última, 
o sigilo é resguardado pelo Segredo de Justiça, 
especialmente nos casos em que envolvem crianças e 
adolescentes. Entretanto, o processo continua sendo 
acessível para as partes, para os operadores do Direito 
e servidores do Judiciário.

O conhecimento do Código de Ética, a 
reflexão e o debate acerca de seu conteúdo tornam-
se instrumentos basilares para que a(o) Psicóloga(o) 
Clínica(o) relacione seu exercício profissional com o 
dinamismo das demandas sociais, esteja sensível a elas, 
e, com isso, busque garantir a prestação de seu serviço 
com qualidade e segurança. Toda atuação profissional, 
ao se colocar diante das demandas e objetivos de um 
outro, é passível de queixa. Ao CRP-PR cabe apurar a 
validade daquilo que é denunciado, bem como provocar, 
junto à categoria, reflexões e responsabilização por 
aquilo que é feito em nome da Psicologia. 
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N a prática diária da(o) Psicóloga(o), é 
comum surgirem dúvidas sobre como 
proceder em situações específicas, como 
emissão de laudos e relatórios. Nestes 

casos, é fundamental procurar ajuda de quem 
conhece os procedimentos. O Conselho Regional 
de Psicologia do Paraná (CRP-PR) tem um setor 
específico – Comissão de Orientação e Fiscalização 
(COF) – para atender Psicólogas(os) com dúvidas em 
seu dia-a-dia profissional. 

 De acordo com a conselheira presidente da 
COF, Fernanda Rossetto Prizibela (CRP-08/12857), 
algumas dúvidas são recorrentes, principalmente 
quando uma nova resolução entra em vigor. 
“Percebemos que, conforme o CRP-PR divulga seus 
posicionamentos e se abre para o diálogo, há um 
aumento significativo de profissionais buscando a 
COF para sanar dúvidas ou denunciar práticas não 
coerentes com a profissão, inclusive com agendamentos 
para orientações presenciais ou visitas nos locais de 
trabalho”, observa Fernanda. Para ela, a reflexão da 
prática da Psicologia tem levado as(os) profissionais 
a buscarem o Conselho com mais frequência. “Não 
somente vemos o aumento do número de atendimentos 
pela COF, mas também uma procura cada vez maior 

Comissão de Orientação e Fiscalização  
do CRP-PR responde as principais  
dúvidas das(os) Psicólogas(os)

pelas Comissões Temáticas, mostrando interesse da 
categoria por conhecimento”, acrescenta.

PRINCIPAIS DÚVIDAS

A reportagem da Contato conversou com a 
presidente da COF para saber quais são as dúvidas mais 
comuns e trazer às(os) leitoras(es) os encaminhamentos 
recomendados em cada caso. “Uma das principais 
demandas é sobre a atribuição da(o) Psicóloga(o) que 
atua no SUAS [Sistema Único de Assistência Social]”, 
explica. “Isso porque muitos profissionais dos CRAS 
[Centro de Referência da Assistência Social] e CREAS 
[Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social] recebem ofícios de Juízes e da Promotoria da 
Comarca solicitando estudos psicossociais e escuta 
de crianças que incluem conclusões acerca dos casos, 
ou seja, pareceres”, conclui.

 Segundo ela, a COF ressalta que a atuação 
das(os) Psicólogas(os) nos CRAS e CREAS deve 
respeitar as singularidades de cada caso, priorizando 
a decisão conjunta com famílias e indivíduos. As 
principais ações descritas para o trabalho social a ser 
desenvolvido junto aos Serviços de Proteção Social 
Especial – Média Complexidade são: acolhida, escuta, 
estudo social, orientação e encaminhamentos para a Sh
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Ellen Nemitz (17.589/RS)
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rede de serviços locais, construção do plano individual 
e familiar de atendimento, atendimento psicossocial, 
orientação jurídico-social, informação, comunicação 
e defesa de direitos, elaboração de relatórios e 
prontuários, estímulo ao convívio familiar, grupal 
e social, mobilização e fortalecimento do convívio e 
de redes sociais de apoio, dentre outros. No entanto, 
há casos em que se realizam atividades não descritas 
nos documentos de referência, tais como: plantão, 
triagem, laudos, atendimento às demandas do sistema 
judiciário, dentre outras. 

Sobre a obrigação das(os) Psicólogas(os) do 
Poder Executivo de acatar intimações do poder 
judiciário, sem remuneração, gerando carga excessiva 
de trabalho, o CRP-PR está propondo diálogo com 
o Judiciário e Ministério Público do Paraná, para 
orientar estes órgãos sobre as atribuições da(o) 
Psicóloga(o) que atua na área social, diferenciando 
o trabalho deste profissional das atribuições da(o) 
Psicóloga(o) Jurídica(o). 

“A escassez de profissionais no contexto 
judicial inviabiliza a formação de equipes técnicas 
especializadas, aumentando as requisições às(os) 
Psicólogas(os) vinculadas(os) às Prefeituras, 
trazendo sérias implicações éticas e técnicas ao 
exercício destes profissionais”, explica Fernanda. 
Além da precariedade quanto à constituição das 
equipes técnicas em alguns setores do Judiciário 
e Ministério Público (MP), parece também haver 
desconhecimento no tocante às atribuições de cada 
profissional.  

Neste contexto, algumas questões éticas 
geram argumentos por parte das(os) profissionais. 
A subordinação entre os poderes, fazendo com que 
o Judiciário ou MP não estruturem adequadamente 
suas equipes técnicas, sobrecarregando os técnicos 
que atuam nos Municípios, é uma delas. Ao atender 
às demandas do judiciário, os técnicos deixam de 
cumprir as obrigações para as quais foram contratados, 
acumulando atividades e prejudicando a qualidade 
dos serviços ao público. “Tal constatação entra em 
conflito com o CEPP quanto ao dever fundamental 
da(o) Psicóloga(o) de prestar serviços de qualidade, 
em condições de trabalho dignas e apropriadas à 
natureza desses serviços”, lembra Fernanda.

Também as atribuições e funções 
constitucionais dos diferentes poderes geram 

conflito, pois a natureza dos serviços e os vínculos 
com os usuários possuem caráteres distintos. 
“Isto acaba causando a duplicação dos vínculos 
desta(e) profissional com os usuários atendidos”, 
diz. “Por exemplo, um vínculo se caracteriza 
pelo atendimento no CREAS, cuja função é a de 
acompanhar as famílias e outro se configura quando 
a(o) técnica(o) recebe uma determinação judicial 
para avaliar aquela mesma família”. 

A Lei 5.869/73 (que institui o Código de 
Processo Civil) é muitas vezes utilizada pelo 
Judiciário e MP para “legitimar” as requisições, 
com citação do Art. 139, que coloca como auxiliar 
do juiz a figura da(o) "perita(o)". Porém, no texto 
da mesma lei também consta que “o perito pode 
recusar-se do encargo alegando motivo legítimo”. 
No próprio CEPP também encontramos: 

Art. 1° - São deveres fundamentais 
do psicólogo: 

b) Assumir responsabilidades 
profissionais somente por atividades para 
as quais esteja capacitado pessoal, teórica e 
tecnicamente. 

Desta forma, muitas vezes a(o) profissional, 
sendo funcionária(o) municipal, não está devidamente 
capacitada(o) para atender às requisições do Judiciário 
ou Ministério Público. Antes de aceitar a nomeação 
de perita(o), a(o) Psicóloga(o) deve refletir a respeito 
de suas reais capacitações para desenvolver o trabalho 
com qualidade.

 Às(os) profissionais que se deparam 
com esta realidade, a Comissão de Orientação e 
Fiscalização do CRP-PR sugere:

1) Que se posicione perante sua chefia, 
referenciando suas competências e atribuições para que 
o órgão gestor, com o qual mantém vínculo, posicione-
se e interceda junto ao Poder Judiciário e MP; 

2) Mesmo que o gestor não tome medidas 
necessárias, a(o) profissional deverá se manifestar 
oficialmente ao requerente esclarecendo suas 
possibilidades e limites profissionais tendo em 
vista os objetivos para o qual foi contratado, bem 
como as especificidades de suas demandas, entre 
outras questões.
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o registro documental do prontuário, conforme a 
resolução, que prevê:

“Art. 1º. Tornar obrigatório o registro 
documental sobre a prestação de serviços 
psicológicos que não puder ser mantido 
prioritariamente sob a forma de prontuário 
psicológico, por razões que envolvam a 
restrição do compartilhamento de informações 
com o usuário e/ou beneficiário do serviço 
prestado.

§ 1°. O registro documental em papel 
ou informatizado tem caráter sigiloso e 
constitui-se um conjunto de informações que 
tem por objetivo contemplar de forma sucinta 
o trabalho prestado, a descrição e a evolução 
da atividade e os procedimentos técnico-
científicos adotados.

§ 2º. Deve ser mantido permanentemente 
atualizado e organizado pelo psicólogo que 
acompanha o procedimento.

Art. 5º. Na hipótese de o registro 
documental de que trata o art. 1º desta 
Resolução ser realizado na forma de prontuário, 
o seguinte deve ser observado:

I - as informações a ser registradas pelo 
psicólogo são as previstas nos incisos I a V do 
art. 2º desta Resolução;

II - fica garantido ao usuário ou 
representante legal o acesso integral às 
informações registradas, pelo psicólogo, em 
seu prontuário;

III - para atendimento em grupo não 
eventual, o psicólogo deve manter, além dos 
registros dos atendimentos, a documentação 
individual referente a cada usuário;

IV - a guarda dos registros de 
atendimento individual ou de grupo é de 
responsabilidade do profissional psicólogo 
ou responsável técnico e obedece ao disposto 
no Código de Ética Profissional e à Resolução 
CFP Nº 07/2003, que institui o Manual de 
Documentos Escritos, produzidos pelo 
psicólogo, decorrente de avaliação psicológica.

Art.6º. Quando em serviço 
multiprofissional, o registro deve ser realizado 
em prontuário único.

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PRÁTICAS 
ALTERNATIVAS

“Outra demanda frequente se refere aos testes 
psicológicos que podem ser utilizados pelas(os) 
profissionais em sua atuação, independentemente 
do contexto”, explica Fernanda. Segundo ela, é 
importante seguir as orientações do Código de 
Ética Profissional dos Psicólogos e da Resolução 
CFP nº 002/2003, especificamente os artigos 10 
e 16, em que consta que a(o) Psicóloga(o) poderá 
utilizar, no exercício profissional, apenas testes 
psicológicos com avaliação final favorável emitida 
pelo CFP (Conselho Federal de Psicologia) e que será 
considerada falta ética a utilização de instrumento 
que não esteja em condição de uso [para ver mais 
sobre este tema, veja a matéria de capa da edição 
97 sobre avaliação psicológica].

Outro ponto bastante citado são as 
práticas não convencionais ou alternativas em 
Psicologia. A atual gestão - É Tempo de Diálogo 
- e, consequentemente, a COF mantêm a posição 
de abertura e diálogo. “Muitas(os) Psicólogas(os) 
e usuários do serviço procuram a comissão 
para compreender se determinada prática é 
regulamentada ou proibida”, conta Fernanda. “A 
COF compreende que as práticas psicológicas são 
dinâmicas e acompanham o desenvolvimento da 
história. Mais importante que a palavra usada 
para denominá-la, é a forma com que esta prática 
é executada”. Ainda segundo ela, as práticas 
precisam ser encaradas com base no CEPP como 
conjunto de normas e valores éticos que traz como 
baliza a proteção aos Direitos Humanos essenciais, 
por meio de valores de liberdade, igualdade e 
respeito. Quem se debruça sobre práticas pouco 
conhecidas deve atentar-se ao respeito ao 
usuário e na execução de uma prática que seja 
constantemente refletida, construída e repensada. 
Para que a ciência se desenvolva, é preciso 
construí-la tecnicamente, e as(os) profissionais 
precisam ocupar os lugares de construção. 

REGISTRO DOCUMENTAL

A obrigatoriedade do registro documental 
decorrente da prestação de serviços psicológicos, 
desde a regulamentação da Resolução do CFP nº 
01/2009, causa dúvidas.  

Fernanda explica que é preciso diferenciar 

MATÉRIA
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o registro documental por seu atendimento não 
caracterizar o atendimento multidisciplinar, no 
entanto o paciente solicita cópia do prontuário”, 
exemplifica a presidente da COF. Nesta situação, 
cabe ao profissional esclarecer ao paciente sobre 
a diferença entre o registro documental e o 
prontuário e elaborar um laudo/relatório referente 
ao atendimento, conforme disposto no Código de 
Ética Profissional do Psicólogo:

“Art. 1º - São deveres fundamentais 
dos psicólogos:

f. Fornecer, a quem de direito, 
na prestação de serviços psicológicos, 
informações concernentes ao trabalho a 
ser realizado e ao seu objetivo profissional;

g. Informar, a quem de direito, os 
resultados decorrentes da prestação de 
serviços psicológicos, transmitindo somente 
o que for necessário para a tomada de decisões 
que afetem o usuário ou beneficiário;

h. Orientar a quem de direito sobre 
os encaminhamentos apropriados, a partir 
da prestação de serviços psicológicos, 
e fornecer, sempre que solicitado, os 
documentos pertinentes ao bom termo do 
trabalho;”

A elaboração do laudo/relatório deve 
seguir o disposto na Resolução CFP nº 
07/2003, que institui o Manual de Elaboração 
de Documentos Escritos produzidos pela(o) 
Psicóloga(o) decorrentes de avaliação psicológica.  

DIVULGAÇÃO

A divulgação profissional também gera 
dúvidas, tanto da(o) profissional que pretende 
realizar adequadamente sua divulgação, como de 
usuários dos serviços da Psicologia que identificam 
que a forma de uma determinada divulgação está 
inadequada. 

O Código de Ética Profissional do Psicólogo prevê:

“Art. 18 – O psicólogo não divulgará, 
ensinará, cederá, emprestará ou venderá a 
leigos instrumentos e técnicas psicológicas 

Parágrafo único. Devem ser 
registradas apenas as informações 
necessárias ao cumprimento dos objetivos 
do trabalho.”

A Resolução CFP nº 05/2007 institui as 
normas para preenchimento de prontuários 
pelas(os) Psicólogas(os) dos serviços de saúde 
e prevê:

“I – Prontuário: 

Documento único e individual, 
constituído de um conjunto de informações 
geradas a partir de fatos, acontecimentos 
e situações sobre a saúde do paciente e a 
assistência a ele prestada. Tem caráter legal 
e sigiloso, possibilitando o a comunicação 
entre os integrantes da equipe e o registro de 
suas considerações técnicas. É preenchido 
e compartilhado por todos os técnicos da 
instituição.”

O prontuário é o documento de 
registro utilizado por toda a equipe que 
atende o paciente, nos casos de atendimentos 
multidisciplinar e o paciente tem direito 
a solicitar cópia deste documento. Nos 
casos de prestação de serviço psicológico 
apenas pelo profissional psicólogo, sem 
a participação de demais profissionais 
da saúde, ou seja, sem caracterizar o 
atendimento multidisciplinar, o profissional 
poderá realizar o registro documental. 
Este registro é de uso do psicólogo, 
sendo considerado material sigiloso e 
privativo, pois pode conter informações 
sigilosas, hipóteses diagnósticas, bem 
como impressões do psicólogo sobre o 
atendimento. Neste caso, o psicólogo não 
pode fornecer esses registros a terceiros, 
nem mesmo ao paciente, respeitando 
desta forma o previsto no Código de Ética 
Profissional do Psicólogo:

“Art. 9º -É dever do psicólogo respeitar 
o sigilo profissional a fim de proteger, por 
meio da confidencialidade, a intimidade 
das pessoas, grupos ou organizações, a que 
tenha acesso no exercício profissional.”

“Em alguns casos a(o) Psicóloga(o) realiza 

MATÉRIA
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que permitam ou facilitem o exercício ilegal 
da profissão.

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

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

a) Informará o seu nome completo, o 
CRP e seu número de registro;

b) Fará referência apenas a títulos 
ou qualificações profissionais que possua;

c) Divulgará somente qualificações, 
atividades e recursos relativos a técnicas 
e práticas que estejam reconhecidas ou 
regulamentadas pela profissão;

d) Não utilizará o preço do serviço 
como forma de propaganda;

e) Não fará previsão taxativa de 
resultados;

f ) Não fará auto-promoção em 
detrimento de outros profissionais;

g) Não proporá atividades que sejam 
atribuições privativas de outras categorias 
profissionais;

h) Não fará divulgação sensacionalista 
das atividades profissionais.”

A RESOLUÇÃO CFP Nº 011/2000, que 
Disciplina a oferta de produtos e serviços ao público, 
prevê: 

DA PUBLICIDADE:

Art. 36: A publicidade deve ser 
veiculada de tal forma que o consumidor, 
fácil e imediatamente, a identifique como tal.

Art. 37: É proibida toda publicidade 
enganosa ou abusiva.

Art.1º - Os psicólogos, ao oferecerem 
serviços e produtos ao público, deverão 

seguir o disposto nessa Resolução e os 
princípios estabelecidos pelo Código de 
Ética Profissional do Psicólogo e do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor.

§ 1º - Entende-se como produto os 
testes psicológicos, inventários de interesses, 
material de orientação vocacional, jogos e 
outros instrumentos.

§ 2º - Entende-se como serviços 
as atividades profissionais de Psicólogo 
prestadas a uma ou mais pessoas, 
organizações ou comunidades.

Art. 3º - No rótulo de produtos de 
consumo restrito de psicólogos, deverá 
constar a indicação, de forma visível e 
facilmente identificável, de que o produto 
só pode ser adquirido por psicólogos mediante 
apresentação de sua carteira de identidade 
profissional e de que o descumprimento desta 
norma fere a legislação federal (Lei 4.119/62).

§ 1º- Os produtos psicológicos 
vinculados a métodos e técnicas privativas 
do psicólogo, somente poderão ser vendidos, 
comercializados ou cedidos a psicólogo 
devidamente registrado em um Conselho 
Regional, ou a pessoa jurídica, em todo ou 
em parte através de Psicólogo responsável.

§ 2º - A utilização dos produtos e a 
divulgação de seus resultados são atividades 
privativas de psicólogos.

§ 3º - Os produtos de consumo restrito 
aos psicólogos e os de consumo amplo ficam 
obrigados a apresentar resultados compatíveis 
com os objetivos propostos pelos mesmos e a 
estarem em acordo com as premissas teórico 
– técnicas que os fundamentam.

 “Atendendo ao previsto na legislação citada, 
a(o) Psicóloga(o) poderá realizar sua divulgação 
profissional adequadamente, independente da 
forma de divulgação: através de cartão de visita, 
folder ou divulgação virtual”, conclui Fernanda. 

Se você ainda tem alguma dúvida em seu 
exercício profissional que não foi contemplada 
nesta reportagem, entre em contato com a COF 
por telefone ou e-mail. 

MATÉRIA
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Saúde em rede: o 
desafio de integrar 
mente, corpo e 
sociedade

U ma pessoa que se encontra infectada por 
uma doença contagiosa, causada por um 
vírus ou bactéria, deve ser isolada do 
convívio da sociedade em um hospital, 

onde receberá tratamento medicamentoso até que sua 
doença se dissipe. Isto ocorre porque a causa da doença 
é tão somente biológica, e sua cura ocorre apenas em 
virtude dos remédios. No entanto, quando o problema 
que a acomete é de ordem mental, a raiz do transtorno 
passa a ser biopsicossocial, o que significa que envolve 
o corpo, a mente e o entorno familiar e social em que 
a pessoa está inserida. Portanto, o tratamento eficaz 
deixa de ser o isolamento – como por muito tempo se 
pensou –, sendo necessária a sinestesia entre todos 
estes aspectos do ser.   

 Neste contexto se insere uma discussão 
que vem sendo posta em pauta há décadas, que se 
refere ao tratamento de transtornos mentais fora do 
modelo hospitalocêntrico. Pode-se dizer que o ápice 
desta discussão ocorreu no ano de 2001, quando foi 
promulgada a Lei da Reforma Psiquiátrica (Lei nº 
10.216/01), que institui, dentre outras coisas, que a 
internação só deve ser utilizada quando os recursos 
extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. 

 Desde então, foram registrados avanços 
inegáveis nas redes de atenção à saúde mental: houve 
redução significativa de leitos hospitalares (em 2012 
havia 2404 leitos, contra 3.316 em 2010: uma redução 
de quase 30% em apenas dois anos), além de ter sido 

criada uma Rede de Atenção Psicossocial em todo 
o Brasil, responsável por dar assistência às pessoas 
com distúrbios mentais e também com problemas 
relacionados ao uso abusivo de álcool e drogas. “Nós 
temos hoje um interessante sistema de saúde ‘portas 
abertas’, em que qualquer pessoa pode procurar 
atendimento sem a necessidade de encaminhamento, 
tornando-o mais acessível a todos”, comenta o Psicólogo 
André Luiz Vendel (CRP-08/14073), responsável pelo 
CAPS III (Centro de Atenção Psicossocial) da região 
do Boa Vista, em Curitiba. 

 Este sistema de “portas abertas” funciona 
porque todas as unidades de saúde – desde Unidades 
de Pronto Atendimento (UPA) até os CAPS e mesmo 
hospitais gerais e psiquiátricos – estão interligadas. 
O acolhimento de um novo paciente no CAPS pode 
acontecer por indicação profissional – nas unidades 
em que o paciente procurar atendimento ou mesmo em 
casos de solicitação dos familiares – ou por demanda 
espontânea, sendo que muitas pessoas ligam agendando 
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o próprio atendimento. “Há muitos casos em que o 
indivíduo pesquisa nosso telefone na internet e nos 
procura, e para estes casos mantemos uma reserva na 
agenda. Infelizmente, lidamos também com uma taxa 
de absenteísmo”, conta Vendel. 

 As equipes – tanto nos CAPS como nas demais 
unidades – mantêm uma comunicação constante e 
trocam informações sobre os pacientes, buscando 
um atendimento focado neles. “O atendimento que 
oferecemos à população está centrada em algo que 
chamamos PTS, o Projeto Terapêutico Singular”, 
explica o Psicólogo responsável pelo CAPS. “Este 
PTS tem por objetivo individualizar o tratamento, 
tendo em conta que cada paciente tem uma história 
de vida, um diagnóstico e situações específicas que o 
levam a apresentar determinadas reações. Ou seja, dois 
pacientes com quadro de esquizofrenia, por exemplo, 

não receberão o mesmo tratamento, mas contarão com 
um Projeto Terapêutico individualizado para cada 
caso”, complementa o Psicólogo. Ele explica ainda 
que há um profissional locado no CAPS que se torna 
responsável pelo atendimento de um paciente e, a 
partir disso, passa a acompanhá-lo como um técnico 
de referência, mesmo que este esteja sendo atendido 
em outra unidade de saúde, mantendo os vínculos tão 
importantes durante o tratamento. 

 Assim, o objetivo da rede de atendimento 
instituída é garantir assistência fora dos hospitais, 
principalmente de forma preventiva. “Os atendimentos 
nos CAPS priorizam as ações coletivas, como rodas 
de conversa, grupos de saúde e oficinas de artesanato, 
música, pintura, cinema”, explica a Psicóloga Renata 
Bolonheis (CRP-08/10869), que trabalhou no CAPS 
de Marialva, região norte do Estado. 

SITUAÇÕES DE CRISE

A partir deste modelo, portanto, a ideia que se 
adotou na rede de saúde foi a do cuidado continuado, 
sempre focando no vínculo entre profissional e 
paciente. “Procuramos trabalhar com um conceito 
de prevenção da crise, evitando que o paciente 
chegue a um estado de maior desequilíbrio”, explica 
Vendel. Mas, se um paciente sentir a necessidade 
de um cuidado mais próximo ou mesmo por maior 
tempo, ele pode dormir em um dos leitos, sendo 
que nestes casos é feita uma avaliação, sempre 
respeitando suas condições biopsicossociais. O 
Psicólogo destaca que a ocupação do leito tem esta 
função preventiva, mas é preciso cuidar para que a 
situação de desassistência da família não acabe por 
sobrecarregar o sistema. “Às vezes, o problema não 
é psiquiátrico, mas social. Se o sujeito não tem onde 
dormir, ou não é bem aceito pela família, é preciso 
acionar outras estruturas, como a FAS [Fundação 
de Ação Social]”.  A Psicóloga Renata Bolonheis 
complementa dizendo que reinserção social dos 
usuários, uma das principais funções dos CAPS, 
não é realizada sem o apoio de diversas outras áreas, 
como assistência social, educação e trabalho, que 
precisam acolher e, de fato, dar espaço para essas 
pessoas.

 O vínculo entre profissional e paciente é 
importante também para identificar os gatilhos 
de uma crise, que, na visão das(os) Psicólogas(os), 

não pode ser definida em um conceito único, pois 
cada paciente apresenta suas próprias características. 
“Uma crise é algo muito pessoal. Cada pessoa tem o 
seu estado de equilíbrio próprio. Uma pessoa muito 
ansiosa, muito agitada, pode parecer, aos olhos de 
quem não a conhece, que está tendo um surto, mas 
este é o estado natural dela. A crise só se configura 
quando ela sai deste equilíbrio.”, explica Pedro Elias 
Sater (CRP-08/20144), também integrante da equipe 
CAPS III Boa Vista. 

 Mas, ao contrário do que geralmente se pensa 
no senso comum, a crise não precisa ser vista, dentro 
do modelo de saúde mental, como algo ruim. “É como 
se fosse uma febre, ela mostra que algo está errado 
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com aquela pessoa e que, portanto, ela precisa ser 
tratada”, explica a Psicóloga Paula Marilia Cordeiro 
Caiana Silva (CRP-08/08232), da equipe do CAPS 
III Boa Vista. Assim, ela não precisa ser evitada, 
e se configura como um momento propício para 
a intervenção. “A angústia é algo próprio do ser 
humano, sendo que a maneira como cada um lida 
com ela é diferente. No momento da crise, o paciente 
baixa todas as suas defesas e a sua maneira de lidar 
com as angústias se torna clara. É um ótimo momento 
de a(o) profissional trabalhar”, pontua Vendel. Ainda 
segundo ele, esta é uma das características que marca 
este novo modelo de trabalho, ou seja, passou-se a 
entender a crise como parte constituinte do processo 
como um todo. “Nós queremos a crise por perto, esta 
é a melhor forma de tratar o paciente”, completa. O 
Psicólogo Mario Sergio Silveira (CRP-08/00151), que 
trabalha na Clínica Dia Bom Retiro, concorda com 
a opinião. “A crise é uma oportunidade”, destaca.

HOSPITAIS

O modelo de atenção utilizado no CAPS 
é bastante diferente do adotado na maioria dos 
hospitais psiquiátricos, pois busca tratá-lo sem o tirar 
do contexto social e familiar em que normalmente 
vive. 

 Entretanto, a Psicóloga Paula destaca 
que o hospital não deve ser descartado durante o 
tratamento. “A instituição hospitalar faz parte da 
nossa rede integrada, sendo importante em alguns 

MATÉRIA

casos haver períodos de internação”, comenta. “O 
cuidado que se deve ter é o de avaliar este momento 
e minimizar o tempo dentro do hospital. Mas, é 
importante dizer que este paciente continua sendo de 
nossa responsabilidade, voltando aos nossos cuidados 
finda a internação”. Assim, pode-se dizer que o 
hospital deixou de ser central no tratamento para 
se tornar parte do todo. 

 Para Silveira, a internação é necessária nos 
casos mais crônicos, geralmente decorrentes de 
esquizofrenia e dependência química. “Um indicador 
que podemos utilizar para saber o momento certo 
para a internação é o risco de vida que o paciente 
representa para os outros e também para si mesmo”, 
explica. Ele comenta que as etapas pelas quais um 
paciente passa incluem o acolhimento, quando o 
paciente chega ao hospital, geralmente em estado 
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grave; o acompanhamento; a participação do 
paciente, em um momento já de maior lucidez; e, 
por fim, a conscientização de que o tratamento é 
necessário. Ao longo do período de internação – que 
pode variar de pessoa para pessoa, mas é de, em 
média, 30 dias –, o paciente conta com visitas diárias 
da família e atividades que buscam reinseri-lo na 
sociedade. 

 A coordenadora da Clínica Dia Bom Retiro, 
Renate Gobel Donha (CRP-08/04407), lembra, no 
entanto, que a diminuição dos leitos psiquiátricos 
não veio acompanhada da devida oferta de leitos em 
hospitais gerais. “Hoje temos uma defasagem grande 
de leitos e também de profissionais trabalhando na 
saúde mental”, diz. Silveira complementa dizendo 
que o tempo do profissional é precioso durante o 
tratamento, e com a sobrecarga que existe hoje, não 
é possível dedicá-lo na medida que seria necessário. 
“Vemos que o modelo de tratamento aberto é 
interessante e eficaz, mas há pouca estrutura para 
atender toda a demanda”.  

QUEBRANDO TABUS

 Mas, ainda que as equipes profissionais 
trabalhem para diminuir ao máximo o tempo de 
tratamento interno do paciente, lutando para reinseri-lo 
na sociedade e na sua vida cotidiana, as(os) Psicólogas 
ouvidas(os) pela reportagem garantem que ainda há 
um tabu muito forte tanto para os pacientes quanto 
para as famílias que os levam a crer na hospitalização 
como principal forma de tratamento. “Observamos que 
a internação prolongada em hospitais psiquiátricos, 

MATÉRIA

comunidades terapêuticas, clínicas particulares, etc. 
ainda prevalece no imaginário popular como saída 
para esse problema”, comenta a Psicóloga Renata. 
“Assim, de modo geral, há a necessidade de mudança 
de paradigma em relação à loucura e ao consumo 
de drogas por parte de toda a sociedade, a começar 
pelos próprios profissionais de saúde, que, muitas 
vezes sem perceber, acabam reproduzindo em suas 
propostas e ações o preconceito que ainda existe em 
relação às pessoas com transtornos mentais e usuários 
de substâncias psicoativas”, complementa ela. 

 O conceito de saúde mental, então, ainda 
é cercado por diversos tabus. Uma pessoa louca 
seria aquela pessoa perigosa, para si e para outrem; 
alguém agressivo e fora do controle. Mas, de acordo 
com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 
saúde mental é “um estado de completo bem-estar 
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 E esta ausência de “completo bem-estar físico, 
mental e social” afeta cerca de 25% da população 
mundial em algum momento da vida – enquanto você 
lê esta matéria, 450 milhões de pessoas no mundo 
apresentam algum transtorno. A depressão afeta 
121 milhões de pessoas; a epilepsia, 50 milhões; 
enquanto outras 24 milhões apresentam um quadro 
de esquizofrenia. Ainda mais alarmante é o dado 
que revela o número de suicídios anuais: um milhão 
de pessoas tiram as próprias vidas, e entre 10 e 20 
milhões tentam se matar.  

 Mas, que sintomas marcam a presença 
de transtornos? A OMS define que transtornos 
mentais são caracterizados por anomalias de 
pensamentos, percepções, emoções, comportamento 
e relacionamento com os outros. Alguns exemplos 
destes transtornos são: depressão, transtorno bipolar, 
psicose, esquizofrenia, demência, inabilidades 
intelectuais e transtornos comportamentais como o 
autismo. Ou seja, a saúde mental engloba aspectos 
muitos amplos e que fogem ao estigma muitas vezes 
disseminado na sociedade. Para prevenir e tratar tais 
transtornos, o acesso ao sistema de saúde e serviços 
sociais capazes de prover tratamento e suporte social 
é essencial. 

 Outro grande problema que a sociedade 
enfrenta atualmente – e com o qual precisa aprender 
a lidar de forma assertiva e correta – é o uso abusivo 
de substâncias psicoativas. Estimativas das Nações 
Unidas apontam que 26 milhões de pessoas se 
enquadram nesta situação. “A atenção a usuários 
de álcool e outras drogas continua sendo um dos 
grandes desafios não só aos serviços de atenção 
em saúde mental, mas à sociedade como um todo”, 
comenta Renata. 
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físico, mental e social, e não somente a ausência de 
afecções e enfermidades”. Ou seja, um transtorno 
mental não está ligado necessariamente à agressividade 
e falta de controle das ações, mas pode ser algo íntimo 
e que até mesmo passa despercebido pelas demais 
pessoas – como a depressão. 
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A reportagem de capa deste mês traz um 
retrato de como é feito o atendimento 
de pacientes em situações de crise em 
saúde mental. Para falar um pouco mais 

sobre o assunto, a revista Contato conversou com 
Marcelo Kimati, médico psiquiatra e atual diretor 
do Departamento de Saúde Mental do município de 
Curitiba. 

Nesta entrevista, Kimati nos conta como está 
organizada a rede de atenção à saúde mental, explica 
o papel da(o) Psicóloga(o) nestes contextos e elenca 
o que ainda precisa melhorar para chegarmos a um 
nível de excelência. 

Contato: Para falar de crises e surtos, 
primeiramente precisamos ter clareza sobre o que 
é entendido como tal. Você poderia nos esclarecer?

Marcelo: Pode haver alguma confusão entre 
os casos gerais e aqueles ligados à saúde mental. O 
conceito de urgência e emergência que temos na saúde 
geral é difícil de ser aplicado na saúde mental. Isto 

ocorre porque o conceito de urgência e emergência diz 
respeito ao risco de morte iminente em um curto período, 
que pode variar entre 5 minutos a 1 hora, e esse não é 
o caso da saúde mental. Nestes casos, temos uma ideia 
historicamente construída relacionada à periculosidade 
do louco. O conceito está ligado a uma dupla ideia de 
que o cuidado a pessoas em situação de urgência e 
emergência tem de ser feito num espaço institucional 
específico, como um manicômio ou hospital, porque 
o louco ou drogado é perigoso e estes locais implicam 
na atuação do especialista. Ao analisarmos o conceito 
de crise na saúde mental, penso em um ideograma 
chinês, em que a crise nos traz uma ideia de risco, 
mas é também uma oportunidade que pode gerar uma 
transformação, pois toda crise nos leva a repensar sobre 
nossos problemas e assim podemos tentar modificar 
algo. Se alguém não está feliz no trabalho, por exemplo, 
pode repensar seu emprego ou até mesmo a carreira a 
partir disso. O mesmo se dá em um relacionamento, em 
que uma crise pode nos levar à transformação de algo 
que já não funciona mais. E isso acontece também em 
pacientes que apresentam quadros psicóticos e pessoas 
que fazem uso de drogas. Então, a ideia de crise é algo 
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heterogêneo e, por isso, não podemos dar as mesmas 
respostas para todas as pessoas que entram em crise.

Contato: No contexto da saúde mental, 
especialmente no que tange ao atendimento extra-
hospitalar, como se dá o gerenciamento dos surtos 
e crises?

Marcelo: Temos de contextualizar cada situação, 
as abordagens têm uma certa singularidade e elas devem 
considerar a presença dos sintomas pelos quais a pessoa 
está passando e como ela lida com isso. O sistema 
de saúde precisa se organizar com ofertas que deem 
conta das possíveis necessidades dessa pessoa e para 
isso é montado um sistema ou uma rede com ofertas 
diferentes e diversificadas que apoiem estas pessoas. 
As ofertas que temos são muitas, desde o cuidado em 
CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), a abordagem 
e recolhimento em serviço de saúde mental, internações 
em hospitais psiquiátricos ou gerais, e assim por diante. 
E, dentro dessa rede, todos têm que estar prontos para 
fazer algum tipo de abordagem ao usuário em crise. 
Precisamos romper a noção de que é preciso existir 
um espaço institucional específico para pessoas que 
ouvem vozes ou que estão agitadas, e essa noção de que 
a presença de sintomas psiquiátricos é necessariamente 
relacionada à periculosidade da pessoa. 

Contato: Um caso bastante comum é que 
pessoas em crises tenham intenção suicida. Como 
dever ser o atendimento nestes casos? 

Marcelo: É importante que esta pessoa receba 
cuidados em diferentes abordagens. Por exemplo, ao 
falar de ideação suicida, quando a pessoa tenta dar um 
tiro em si própria ou toma algum medicamento que 
possa prejudicá-la, a abordagem médica deve ser no 
sentido de tentar diminuir ou cuidar do agravo com 
relação àquela tentativa. Porém, não necessariamente 
a pessoa que tenta o suicídio deve estar internada em 
uma unidade de saúde mental, pois muitas contam com 
apoio familiar e social, dispondo de indivíduos que 
possam ajudá-la. Já em casos em que o sujeito não tem 
essa proteção, o cuidado deve ser diferenciado. Por isso 
todos os casos devem ser analisados cuidadosamente 
e de maneira única, atentando para as peculiaridades.

Contato: As pessoas com intenção suicida 
podem contar com um apoio mesmo estando em 
casa?

Marcelo: Sim. Estamos criando um número 
de telefone de referência para pessoas que tenham 
intenções suicidas ou estejam tentando se matar. Esse 
é um programa municipal de prevenção ao suicídio. O 
número funciona da seguinte maneira: a pessoa liga e 
do outro lado da linha existem profissionais que possam 
acalmá-la e dizer que a ajuda está a caminho. Existe, 
inclusive, um psiquiatra que pode ser acionado 24 
horas por dia e que pode ajudá-la. A princípio teremos 
um número para a Grande Curitiba e depois teremos 
um total de oito números, para que possamos ter um 
controle mais regionalizado do problema e para que 
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possamos atender às pessoas 24 horas por dia e sete 
dias por semana. A partir desse tipo de abordagem, 
teremos diversas variantes. A pessoa poderá ser 
atendida em um CAPS ou então ir para um ambiente 
protegido e ser auxiliada por um técnico da saúde 
mental 24 horas por dia. Se a sua rede de apoio 
social e familiar for boa, ele pode voltar para casa e 
o técnico de saúde mental irá fazer um planejamento 
para que a pessoa retorne ao CAPS um ou mais dias 
por semana. 

Contato: Quantos profissionais atuam 
nessa rede de proteção à saúde mental?

Marcelo: Algo em torno de 400 pessoas, entre 
médicos, Psicólogas(os), terapeutas ocupacionais, 
entre outros.

Contato: Você acha que esse número é 
suficiente para atender a atual demanda?

Marcelo: Em saúde mental, quanto maior a 
oferta, maior a demanda. Em se tratando de cobertura 
e serviços 24 horas, a partir do ano que vem teremos 
uma densidade inédita no país. Teremos a rede mais 
potente em termos de atenção primária, e em número 
de serviços 24 horas. No entanto, em saúde mental 
sempre partimos do pressuposto de que temos um 
cenário de desassistência, principalmente com 
relação à álcool e drogas. Imagine que uma a cada 
dez pessoas tem problemas graves com álcool e 
drogas. Pensando assim, em Curitiba temos 150 
mil pessoas que estão precisando de assistência, 
mas quantas estão realmente sendo assistidas? Com 
certeza menos da metade, e o resto não sabe que 
precisa desses cuidados. Mas elas têm agravos, como 
pressão alta e demais problemas. A realidade é que 
temos de ter uma estratégia de gestão que consiga 
fazer a expansão do cuidado, qualificá-lo e avaliar o 
impacto da política de expansão do sistema. Temos 
um sistema de monitoramento que avalia a demanda 
de acolhida, e o número de acolhimento em leitos 
de CAPS. Para se ter uma ideia, ao longo de 2014, 
faremos mais de 4 mil internações/acolhimentos 
noturnos em serviços 24 horas de CAPS, que é algo 
que partiu do zero. As 4 mil pessoas que foram 
acolhidas à noite estavam em uma situação limite 
em suas vidas, e essas pessoas não eram cuidadas e 
não existia a percepção desse gargalo. A demanda é 
alta, e sempre quando abrimos mais leitos, eles são 
preenchidos. Esse é um desafio do SUS, o de fornecer 
acesso universal, mas enquanto ele não existe você 

desconhece os gargalos e, em saúde mental, isso é 
muito visível. 

Contato: Existe uma discussão que já vem 
acontecendo há alguns anos, principalmente 
desde a promulgação da Lei 10.216/01, que tende 
a orientar pela desospitalização, ou seja, deixar 
o paciente internado por menos tempo e focar 
mais em tratamentos extra-hospitalares. Isso 
tem acontecido? Essa tendência é verdadeira?

Marcelo: Estes leitos aos quais me refiro 
são leitos em serviços comunitários. Então não 
são leitos hospitalares, eles são leitos em que essas 
pessoas dormem, podendo contar com a presença 
de familiares, inclusive, e podem negociar sua 
saída do local. Ela é acolhida e cuidada sempre 
pela mesma equipe, tendo um caráter diferente 
dos hospitais. Curitiba investe muito dentro dessa 
perspectiva dos serviços comunitários mesmo para 
pacientes em crise, e estes devem ser abordados 
em seus territórios de referência. Algo percebido 
em nossos estudos é que quando usamos o mesmo 
leito para o mesmo tipo de serviço, não existe a 
noção de descontinuidade. Por exemplo: vou ao 
CAPS diariamente, e num certo dia comecei a 
escutar algumas vozes com mais intensidade, fiquei 
angustiado e pedi para dormir no local. A pessoa 
dorme naquele dia, no outro acorda bem e decide 
ir para casa. Dessa maneira, a pessoa não entende 
aquilo como uma ruptura do cuidado. Isso é muito 
diferente de alguém que está sendo tratado em um 
ambulatório, que é muito pautado na resistência ou 
não do sintoma, a pessoa piora, e aí é transferida pra 
outra unidade, longe de sua comunidade, longe de 
suas relações sociais, gerando uma enorme ruptura. 
Ao voltar para sua comunidade as pessoas a olham 
e dizem: “você ficou em um hospital psiquiátrico”. 
Por isso a abordagem comunitária é muito menos 
estigmatizante, além de que você consegue manter 
o vínculo com a mesma equipe.

Contato: A rede de assistência à saúde 
mental conta hoje com diversos serviços. Qual a 
diferença entre o atendimento do CAPS e da UPA?

Marcelo: A UPA é algo totalmente diferente, 
ela não é um serviço comunitário, é um serviço de 
pronto atendimento que serve para ações de urgência 
e emergência. A UPA atende desde pessoas que 
sofreram um acidente automobilístico e precisam 
de uma primeira abordagem até pessoas que estão 
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com pneumonia. E nesse serviço podem aparecer 
pessoas com ideações suicidas, por exemplo. 

Contato: Existe uma equipe especializada 
em atendimento à saúde mental na UPA?

Marcelo: Não. Se alguém procura uma Unidade 
de Pronto Atendimento no final de semana e diz “estou 
pensando em me matar” ou com qualquer outra crise, 
a UPA pode então encaminhá-la para um CAPS. Outra 
opção é recorrer ao psiquiatra móvel, um médico 
que fica em um hospital da cidade, mas que pode se 
deslocar sempre que solicitado, e o atendimento pode 
então ocorrer na própria UPA.

Contato: Qual é o papel da(o) Psicóloga(o) 
nessa rede de atendimento? 

Marcelo: Ao pensarmos em rede de saúde 

mental, todo profissional deve ter um pouco de 
flexibilidade. Por exemplo:  você trabalha em um CAPS 
e um paciente precisa acessar um benefício ou chamar 
alguém para ir buscá-lo, pois os familiares ou ele mesmo 
não conseguem fazê-lo. A(O) Psicóloga(o) não pode 
simplesmente dizer que isso é papel do assistente 
social, mas deve ser flexível, e isso gera um ponto de 
aproximação maior entre o paciente e a rede de saúde 
mental, o que é algo extremamente necessário. Mas, 
com relação à contribuição própria da(o) Psicóloga(o), 
existe um núcleo de conhecimento de especificidade em 
relação à formação, e nesse sentido a ação da Psicologia 
é fundamental para a rede de atenção psicossocial, 
envolvendo abordagens psicoterápicas, manejo de 
situações de grupo, abordagens de situação em crise, 
saber fazer um acolhimento, e existem inúmeras ações 
dentro do campo da Psicologia que são fundamentais 
para que a rede funcione bem. 

ENTREVISTA
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D esde o final de 2013 uma palavra e uma 
prática ganham força de expressão no 
Conselho Regional de Psicologia do 
Paraná (CRP-PR): DIÁLOGO! Já 

na Edição nº 90 da Revista Contato, de Novembro/
Dezembro de 2013, o Editorial falava de “um novo 
começo” e “uma opção pela mudança”. Na matéria de 
capa da mesma edição, que fez a cobertura de posse, o 
XII Plenário anunciava “uma gestão baseada no saber 
e na experiência do coletivo”, prometendo uma nova 
fase chamada: “É Tempo de Diálogo”.

Esse era o anúncio, trazendo implícita uma 
denúncia que, na concepção freireana, constitui a única 
forma de construção do “novo”. Para Freire, como 
mostra a epígrafe deste texto, a utopia se constitui na 
unidade inquebrantável ente a denúncia e o anúncio. 
Não é o irrealizável, mas algo que está inscrito 
historicamente como possibilidade. É o inédito viável.

Assim, a nova gestão inaugura o ano de 2014 
colocando em prática seu anúncio. Isso pode ser 
comprovado relendo o Editorial da Revista Contato nº 93, 
de Maio/Junho de 2014, que foi publicada sob um novo 
formato, “convidando as(os) Psicólogas(os) a ler e gostar 
da revista”. Além do editorial “Promovendo o Diálogo”, 

essa edição trouxe uma matéria com o título “Dialogar 
é Preciso”, na qual apresenta os fundamentos da ação 
“Dialogando no Paraná”. Nessa ação, Conselheiras e 
Conselheiros se deslocaram a todas as regiões do Estado, 
para ouvir as(os) Psicólogas(os) sobre as expectativas 
em relação ao CRP-PR, as dificuldades encontradas 
na base da categoria e construírem, coletivamente, 
propostas de solução. 

Na Edição seguinte da Revista Contato, nº 94, 
Julho/Agosto de 2014, o Editorial fala sobre “Os Caminhos 
da Transformação” no CRP-PR, considerada como “uma 
mudança gradual e segura  para ser duradoura”. Apresenta 
também a síntese da primeira rodada do “Dialogando no 
Paraná”, na matéria “Dialogar é Preciso” (II) e reafirma 
o diálogo como fundamento da democracia. Ouvir é a 
palavra chave, diz a matéria em suas considerações finais. 
Mas, essa escuta precisa ser qualificada. É neste contexto 
que surge a proposta das Oficinas de Sensibilização sobre 
a Metodologia Freireana.

SÍNTESE DAS OFICINAS

As Oficinas de Sensibilização sobre a Metodologia 
Freireana ocorreram nas cidades de Jacarezinho, Foz 
do Iguaçu, Maringá, Irati e Curitiba. Nessas cinco 

PRATICANDO A 
DIALOGICIDADE  
 
OFICINAS DE  SENSIBILIZAÇÃO  
SOBRE A METODOLOGIA FREIREANA  
PARA PSICÓLOGAS(OS)

“Não há utopia verdadeira fora da tensão entre a denúncia 
de um presente tornando-se cada vez mais intolerável e o 
anúncio de um futuro a ser criado, construído, política, estética 
e eticamente, por nós, mulheres e homens.” 

Paulo Freire

Ana Inês Souza
Socióloga, Mestre em Educação

Pesquisadora do CREPOP/CRP-PR

ARTIGO
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primeiras edições, realizadas nos meses de agosto a 
dezembro de 2014, participaram 83 Psicólogas(os), 
entre profissionais atuando na base, Orientadoras(es) 
Fiscais e Conselheiras(os) das regiões. 

Todas as edições da Oficina seguiram o mesmo 
roteiro teórico-metodológico, que se constituiu de seis 
momentos fundamentais: (1) Apresentação das(os) 
participantes para conhecimento mútuo das pessoas que 
trabalhariam juntas durante as 11 horas de atividade; 
(2) Contextualização compartilhada da biografia e 
pensamento de Paulo Freire na história do Brasil; (3) 
Exposição dialogada sobre os conceitos fundamentais 
da metodologia; (4) Estudo de texto para a reflexão 
sobre as contribuições da metodologia ao quefazer da 
Psicologia; (4) Diálogo com a COF e com o CRP-PR 
como um todo, à luz das discussões ocorridas; (5) 
Avaliação geral da Oficina.

O que é Psicologia, para que e para quem? Esta 
era a questão chave que desencadeava o processo 
reflexivo entre os fundamentos da metodologia 
apresentada e a prática nas diferentes áreas de atuação 
profissional das(os) Psicólogas(os), desdobrando-se 
para uma segunda pergunta fundamental: que tipo de 
subjetividades estamos ajudando a construir e para 
que tipo de sociedade? A partir daqui, os princípios da 
metodologia freireana foram sendo discutidos de forma 
participativa: denúncia e anúncio; desumanização e 
humanização; desvelamento da realidade; emancipação; 
temas geradores; situações limites; inédito viável; 
utopia; conscientização.

A seguir, trabalhava-se, de forma breve, os 
momentos importantes da ação dialógica ou ação 

cultural para a liberdade, cujo ponto de partida é o 
conhecimento da realidade: dados objetivos e dados 
subjetivos. Isto é, a realidade em si como a vemos e 
a interpretação ou explicação feita pelos sujeitos que 
nela vivem. É nesta pesquisa ou escuta inicial, na 
qual é explicitada a  visão de mundo dos sujeitos, que 
vamos apreender os tema geradores. Ao identificar esses 
temas, que contêm em si contradições sociais e limites 
explicativos, é que vamos compreendendo e desvelando, 
em diálogo com os sujeitos, através da problematização, 
as situações limites que lhes aparecem como freios para 
seus desenvolvimentos pessoais ou coletivos. Primeiro 
passo para o processo de conscientização.

Exploramos então, durante a Oficina, as 
exigências implicadas na opção pela dialogicidade. 
O que queremos fazer? Domesticação ou libertação? 
Alienação ou desenvolvimento de consciência crítica? 
Verticalidade nas relações ou horizontalidade? 
Concentração ou partilha do poder? A resposta que 
dermos, enquanto profissionais, a estas questões, é que 
indicarão o caminho metodológico a seguir. 

ARTIGO
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Para uma melhor aproximação da metodologia 
freireana com a Psicologia, utilizamos como referência 
para estudo em grupos na Oficina um texto do Psicólogo 
Ignácio Martin-Baró: “Três tarefas urgentes”. Neste 
texto, Martin-Baró propões às(aos) Psicólogas(os) 
latinoamericanas(os) um conjunto de fazeres muito 
próximos à metodologia freireanas, que são: (1) A 
recuperação da memória história coletiva; (2) A 
desideologização do senso comum e da experiência 
cotidiana e (3) A potencialiação das virtudes populares. 

Optar por metodologias dialógicas exige das(os) 
profissionais acreditar na capacidade de mudança do 
outro, o que implica: humildade, respeito às diferenças 
e compromisso com a transformação da realidade. Por 
isso Paulo Freire dizia que “o diálogo é uma exigência 
existencial”. 

Por fim, é importante explicitar que, como 
sensibilização, a Oficina desencadeia na prática um 
processo profundo de crítica e autocrítica que não se 
restringe à atuação profissional enquanto técnica, mas 
dirige-se a todas as dimensões da vida: pessoal, social, 
cultural e política. É o que nos mostram as reflexões 
feitas por seus participantes apresentadas a seguir.

ARTIGO

REFLEXÕES DAS(OS) PARTICIPANTES

“A proposta freireana traz, para nossa 
prática profissional, uma visão de mundo mais ampla, 
preocupada com a transformação social a partir do olhar 
e da aproximação com o oprimido. É uma metodologia 
que intensifica a escuta, colocando-nos o desafio de 
descobrir e pensar sobre as diversas realidades ”.

“Ando muito inquieto mentalmente. Não consigo 
colocar na prática o que penso e idealizo. Não quero 
“atender madame em consultório”. Não quero ser 
“deus”. Não quero fazer adequação dos sujeitos ao 
modelo hegemônico. Nesta Oficina, me senti à vontade 
para me posicionar. Considero que a metodologia traz 
um empoderamento e permite que a inquietação se efetive 
na prática. O espaço escolar contempla diversidade e 
deveria ser mais democrático; mas na verdade, é mais 
rígido e menos humano”.

“Saio apaixonada por Paulo Freire, satisfeita 
por ter aceito este convite, por ter feito esforço e por 

estar aqui. Privilégio de fazer parte desse recomeço, 
pois ouve-se que não há união, que a categoria é 
enfraquecida, mas eu também sou responsável. Dá 
trabalho fazer parte da mudança, exige sacrifício, 
renúncia, mas começa em nós. Produtivo, animador... o 



28

início. Aprender é colocar em prática o que se aprendeu. 
Vi vocês fazendo na prática o proposto na Oficina. 
Agradeço!”.

“Sempre acreditei, agora sei que estava 
equivocada, que a obra de Paulo Freire relacionava-
se, quase que exclusivamente, à área de educação, 
mais especificamente à alfabetização. Entretanto, ao 
participar da Oficina de Metodologia Freireana tive a 
oportunidade de constatar que a obra de Freire representa 
uma importantíssima contribuição para o amplo processo 
de reflexão e para uma ação transformadora sobre a 
realidade de opressão e submissão da sociedade brasileira.

A Psicologia no Brasil surge com base em um 
modelo positivista, isto é, embasado nos ideários do 
sistema capitalista de produção, sem comprometimento 
com os problemas socioeconômicos ou político-culturais, 
tampouco com suas repercussões na subjetividade do 
indivíduo. Uma práxis que em muito contribuiu (e ainda 
contribui) para a manutenção do status quo.

Participando da Oficina de Metodologia 
Freireana foi possível entender que o legado teórico-
metodológico de Freire não se limita à criação de 
um método de alfabetização, como muitos de nós 
poderíamos ter em mente, mas refere-se a uma ampla 
e significativa teoria epistemológica, cuja contribuição 
para a Psicologia relaciona-se ao desenvolvimento do 
indivíduo enquanto sujeito de sua história, mediante uma 
conscientização e a consequente ação transformadora 
sobre sua realidade individual e coletiva. 

Tanto para uma visão mais atual da Psicologia, 
quanto na abordagem de Paulo Freire, o sujeito não é um 
ente pronto e imutável, mas constitui-se e desenvolve sua 
singularidade a partir de um contexto sócio-histórico-
cultural no qual se encontra inserido. O sujeito que 

aprende é também aquele que ensina, isto é, o professor 
de sua história, de sua cultura e de sua vida.

Portanto, os conhecimentos advindos da teoria 
freireana e abordados na Oficina de Metodologia 
Freireana relacionam-se a uma práxis em Psicologia 
direcionada para o desenvolvimento de um sujeito social, 
histórico e transformador de sua realidade, valorizando 
seu saber e sua cultura, buscando sua participação 
ativa no processo ”.

“A oficina freireana foi para mim o “fortificante” 
imprescindível para continuar como participante na 
construção ou transformação da Psicologia enquanto 
ciência, profissão e conhecimento, comprometida com 
um mundo mais humano, solidário e, consequentemente, 
livre e justo ”.

“Momento rico em que houve espaço 
para compartilhar experiências e refletir juntos; 
nos incentivou a retornar para a nossa profissão, 
questionando e problematizando a nossa prática, com 
o objetivo de exercer a profissão de forma mais crítica 
e responsável. A oficina poderia acontecer mais vezes 
para os Psicólogos que não estiveram presentes desta 
vez e para  nos aprofundarmos nos conhecimentos de 
Paulo Freire em outras oportunidades ”.

“A Oficina me ajudou a dizimar angústias que 
acreditava serem vivenciadas apenas por mim. A troca 
de saberes tão sinceros expressados nos olhares e na 
atenção de cada participante foi acolhedora, me sinto 
renovada. O fato é que nesses dois dias trilhei o objetivo 
da Educação Popular Freireana, ou seja, tive que me 
conscientizar de forma reflexiva sobre quem sou, minha 
prática profissional e qual meu posicionamento social 
neste mundo globalizado. Sinto urgência na busca de 
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conhecimento sobre os processos sociais e da vivência 
pelos indivíduos sociais, a fim de implementar minha 
prática profissional e alimentar ações inovadoras em 
meu espaço de trabalho.

Portanto, me questiono sobre minha visão de 
mundo, será que minha autonomia me possibilita 
participar do processo de construção da autonomia 
dos indivíduos sociais? Penso que sim, contudo, se faz 
necessário rever minha postura político-ideológica, 
teórico-metodológica e técnico-operativa, visto que 
posso deixar minha razão ser dominada pela emoção ”.

“Potencializar as virtudes do nosso povo"... 
"Escuta"... "Fome"... foram palavras marcantes para 
mim nesta formação... Pois temos o péssimo hábito 
de muitas vezes não ouvir o saber que o outro traz 
(construídos por seus familiares, bem como por seus 
ancestrais, ou pela comunidade onde mora)... Olhamos 
para o mundo do outro aqui do nosso "mundinho" e 
então muitas vezes não o compreendemos ... Com esta 
formação pude compreender o professor Adalberto 
Barreto e seus fundamentos da terapia comunitária 
... pude ainda  pensar um pouco sobre o que é fome.... 

mesmo que de dentro de um  hotel confortável, sabendo 
rigorosamente o horário da próxima refeição... E então 
entender que quero ser uma pessoa melhor, para fazer 
um mundo melhor para aqueles que estão ao meu redor, 
e se possível ser uma profissional melhor.... A palavra 
que fica é GRATIDÃO... muito obrigada equipe mais 
uma vez...Muito, muito obrigada... ”. 
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A Psicologia pode colaborar para desvelar 
os mecanismos sociais que produzem 
sofrimentos psíquicos no cotidiano 
em amplos aspectos. Autores como 

Martín Baró, Frantz Fanon e Silvia Lane, para citar 
alguns, perscrutaram os efeitos da colonização para 
a dinâmica social de populações em exclusão tanto 
nas cidades como no campo, situações em que, para 
justificar e efetivar a dominação política, a ideologia 
racista foi conveniente.  

Por meio da Psicologia social crítica, é possível 
compreender a abrangência do sofrimento psíquico 
atualizado a partir de experiências segregadoras 
vivenciadas por populações negras, indígenas e seus 
descendentes. Por isso, este artigo buscará desvelar 
a produção ideológica do colonialismo que instaurou 
um tipo específico de terror: o racismo. Com efeito, 
se os sofrimentos psíquicos desses coletivos parecem 
estar no ponto cego de parâmetros epistemológicos, 
práticas profissionais e instituições sociais, urge 
des-naturalizar os processos patológicos de nossa 
sociedade. 

  Primeiramente precisamos especificar que o 
racismo é fruto da relação entre as pessoas, e, portanto 
apreendido ao longo do processo de construção 
histórica, pelo delineamento de categorias cognitivas e 
afetivas a que se pertence. Tal ideologia manifesta-se 
por meio das relações interpessoais presentes no dia 
a dia (trabalho, família, religião, territórios, espaços 
de lazer, relações de gênero e geracionais, instituições 
educacionais, entre outros). Essas representações 
sociais permeiam o imaginário coletivo, cristalizando 
e perpetuando práticas discriminatórias. Devido 
a esse imaginário e a das ciências ainda serem 
predominantemente eurocêntricas, tais categorias 
constituem-se em bases dicotômicas: dialeticamente, 
segregam alteridades para justificar subjetividades 
homogêneas. 

Se com nossos artefatos simbólicos pudermos 
interpretar as configurações dos efeitos do racismo, 
será possível criar relações intersubjetivas menos 
degradantes e em sofrimento. O intuito é o de 
vislumbrar alternativas sociais que consigam 
desdobrar novas subjetividades como cura e sem 

PARA COMPREENDER OS 
EFEITOS PSICOSSOCIAIS 

DO RACISMO

Jefferson Olivatto da Silva (CRP-08/13918)
Michely Ribeiro da Silva (CRP-08/ 18161)
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se possível a História do Brasil exaltar o europeu e 
assim desqualificar ou apagar as contribuições dos 
povos indígenas e africanos. A autora ainda cita um 
ditado africano: “Enquanto os leões não tiverem seus 
historiadores, as histórias das caças serão contadas 
sempre do ponto de vista dos caçadores”.

Devemos entender que as riquezas imperiais e 
estatais foram obtidas à custa da exploração humana. 
E, retomando Davis (2000) e Theodoro (2008), essas 
populações, vindas ou então aqui escravizadas, 
viveram sob muita privação e violência, com separação 
de seus familiares, proibição de manifestação de sua 
cultura e religiosidade, impedimento de propriedade 
de terras, bens, sobre o próprio corpo e o nome 
próprio. Em termos psicológicos, uma violência 
extrema. O processo de escravidão brasileira durou 
aproximadamente três séculos e foi oficialmente 
encerrada há pouco mais de um século. Por meio de 
relatos de viajantes, Psicólogas(os), cientistas sociais e 
antropólogos, podemos nos subsidiar para reconhecer 
sobre a historicidade de violências contínuas das 
diferentes populações ameríndias e negras no Brasil 
permanente em nosso cotidiano. 

O Mapa da Violência (2012), que aponta dados 
de 2002, 2006 e 2010, evidencia o foco raça/cor dos 
homicídios. Porém, devemos frisar que, dependendo 
da circunstância, o critério raça/cor, quando consta em 
protocolos, ainda segue a determinação da autoridade 
institucional e não familiar. A designação utilizada 
nos dados a seguir segue o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), com cinco categorias: 
brancos, pretos, pardos, indígenas e amarelos. 
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necessidade de barreiras ao acesso dos direitos civis 
institucionalizadas pela violência do poder estatal, 
do crime organizado e das iniquidades cotidianas 
vivenciadas por essas populações.  

Já no século XVI, a degradação das populações 
ameríndias, negras e do ecossistema (minérios, fauna 
e flora) era realizada. Se de um lado o poder de 
submissão estava com os representantes da civilização, 
de outro eram agregadas todas as alteridades como 
uma natureza a ser dominada. Por conta desse tipo 
de relação exploratória, absolvia-se legalmente e des-
culpabilizava-se do imaginário ocidental as práticas 
de violência e extermínios como condição necessária 
para a conquista (JAMES, 2000).

Assim foi que novas categorias designaram a 
identidade ocidental – como se fosse homogênea – 
distinta das que foram encontradas e vivenciadas no 
Novo Mundo. Como Manuela Carneiro da Cunha 
aponta (2010), esse processo colonial determinou 
subjetividades distintas e distantes do imaginário 
ocidental.  Os que estavam no território americano 
passaram a ser nomeados de índios, os que estavam 
na antiga Azânia (África para os romanos) de 
africanos e os da Austrália de aborígenes. De 
outra maneira, pelo interesse de determinadas 
relações intersubjetivas, os outros eram nomeados 
comparativamente e, em relações de exploração, 
depreciativamente. A totalidade da produção cultural 
desses povos, como família, práticas sexuais e de 
comensalidade e crenças, era capturada em categorias 
de inferioridade. Quando lemos Herbert Spencer, 
Saint-Simon e mesmo Freud podemos compreender o 
quanto o evolucionismo científico e social estruturou 
a concepção de normalidade. Por essa concepção 
ocidental de tempo linear, o desenvolvimento psíquico 
normal era representado por categorias civilizatórias; 
já as populações exploradas, ou eram selvagens ou 
bárbaros. De outra forma, se correspondessem à 
tipicidade ocidental, ainda assim o desenvolvimento 
psíquico do ameríndio ou do negro seria doentio 
por sua própria natureza (VAUGHAN, 1991). Nesse 
processo, desconsiderava-se que essas pessoas vindas 
de outro continente ou residente na terra “conquistada” 
possuíam tecnologias, culturas, tradições religiosas, 
traços físicos e psicológicos (DAVIS, 2000; 
THEODORO, 2008). Posterior ao processo de abolição 
da escravatura, temos, por exemplo, a determinação 
por parte de Rui Barbosa para que fossem destruídos 
todos os documentos relativos à escravidão. Dessa 
maneira, conforme apresenta Prestes (2013), torna-
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Um dos elementos que podemos analisar são 
as taxas de homicídios entre jovens: para brancos, 
a taxa em 100 mil é de 1,3 aos 12 anos e 37,0 aos 
20/21 anos, enquanto para os negros a taxa é de 2,0 
aos 12 anos e passa para 89,6 aos 20/21 anos. Como 
profissionais da Psicologia, precisamos entender 
o significado dos vínculos sociais rompidos dessa 
forma violenta. Mesmo que seja apavorante, quando 
comparamos racialmente, o número de homicídios de 
brancos caiu de 18.867 em 2002 para 14.047 em 2010, 
enquanto os homicídios contra os negros aumentaram 
de 26.952 em 2002 para 34.983 em 2010 em todo o 
Brasil. Isso significa numericamente 95 homicídios 
de negros por dia.  

Por outro lado, o sentido histórico do racismo 
mantém-se encoberto, visto que esses dados não 
revelam nossa patologia. Buscar as implicações 
desses vínculos rompidos significa compreender o 
sofrimento que cada uma dessas mortes representa 
na experiência de vida cotidiana de familiares (mãe, 
pai, irmãos, primos, tios, avós, esposos, filhos etc.), 
seus coletivos (amigos, professores, namorados, 
vizinhos, etc.), e para toda a sociedade. Outrossim, 
é fundamental lembrar que esse evento não é 
isolado, pois corresponde a outras violências sem 
reconhecimento social vivenciadas por esses coletivos 
em tempos remotos e atuais. É claro que isso se projeta 
no desdobramento da experiência espaciotemporal 
desses sujeitos, para a efetiva remodelação de sentidos 
e objetivos que terá como signo presente o terror da 
proximidade do extermínio.

Como as ciências cristalizaram determinadas 
práticas profissionais, observamos que há violências 
já condenadas pela Organização Mundial de Saúde, 
mas corriqueiras entre clínicos e médicos. As doenças 
prevalentes na população negra foram sistematizadas 
em categorias por Lopes, Goulart e Tannús (2007) 
como: geneticamente determinadas (ex.: Doença 
Falciforme), adquiridas em situações desfavoráveis 
(ex.: desnutrição, doenças do trabalho, depressão, dano 
psíquico e sofrimento mental, transtornos mentais, 
entre outras), de evolução agravada ou tratamento 
dificultado (ex.: hipertensão arterial, câncer, entre 
outras), e condições fisiológicas alteradas por 
situações adversas (ex.: crescimento, gravidez, parto e 
envelhecimento). Essas categorias são sistematizadas 
dos dados do DATASUS/Ministério da Saúde, que 
apresentam para todas essas situações quadro em 
maior agravo para populações negras e evidenciam que 

o pertencimento racial incide transversalmente 
sobre o atendimento em saúde, comprometendo 
o princípio de equidade.

Podemos observar que a violência em nosso 
imaginário social brasileiro tem sido estruturada 
por signos exploratórios, de extermínios e de 
apropriações, que emudecem sofrimentos de 
determinados grupos sociais à medida que 
corresponde a signos imaginários de demanda 
superior, como institucional, estatal, religiosa 
ou comercial. Assim, as relações intersubjetivas 
cotidianas não reconhecem o sofrimento de 
populações em exclusão, muito menos como 
essa patologia tem se expandido. É corriqueiro 
que instituições fomentem mobilizações contra 
o acolhimento à alteridade a ponto de criar 
expectativas imaginárias de seu aniquilamento 
em um futuro próximo, como tem sido hostilizada 
e vitimizada a comunidade LGBT. Dessa forma, 
qualquer demonstração de desagrado, dor, cansaço, 
esgotamento, fracasso, distúrbios, desânimo ou 
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fome vindo desses grupos em exclusão não possuem 
correspondentes afetivos e cognitivos nas relações 
intersubjetivas legitimadas. Seus sofrimentos são 
ridicularizados, menosprezados e vistos como sem 
necessidade de cuidado profissional – quando muito, 
parece bastar a benevolência social.

Na análise de Kabengele Munanga (CARONE; 
BENTO, 2002) é apresentado o quanto a Psicologia 
pode apresentar-se como estratégica para a redução 
dessas desigualdades:

A Psicologia brasileira é uma área que 
teria muito a contribuir na produção do 
conhecimento sobre o racismo e suas 
consequências na estrutura psíquica 
tanto dos indivíduos vítimas, como dos 
discriminadores. Se os comportamentos 
sociais numa sociedade racista como 
a nossa podem ser objeto de um olhar 
interdisciplinar, cabe a cada disciplina 
implicada dar a sua contribuição dentro 

de sua especificidade, tornando-se 
ipso facto, auxiliar e complementar 
das disciplinas afins. No que 
toque aos estudos sobre o negro 
no Brasil, iniciados há mais de 100 
anos, com os trabalhos pioneiros 
de Raimundo Nina Rodrigues, 
observa-se quantitativamente uma 
distância muito grande entre as 
ciências sociais e a Psicologia que, 
na sua especificidade, teria auxiliado 
as primeiras a captar os fenômenos 
psíquicos do racismo, sobre os quais 
elas não têm domínio metodológico.

Repensar o racismo em termos de patologia 
social pode produzir epistemologias profissionais 
para então percebermos as manifestações 
subjetivas do terror, posto que se metaboliza em 
todas as áreas sociais e institucionais – educação, 
saúde, familiar, organizacional, assistencial, 
prisional e empresarial. Para fazermos uso coletivo 
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de nossas experiências profissionais em diferentes 
áreas, pensamos ser viáveis medidas antirracistas, 
de modo que a Psicologia contribua ativamente para 
o processo de redução de iniquidades para com as 
populações negras e indígenas. 

Para tal há necessidade de reconhecer o peso do 
racismo, dos sentidos e significados sociais atribuídos 
à cor da pele, origem étnica ou racial na determinação 
das condições de saúde e na qualidade do cuidado 
desses indivíduos, para que haja redução dos 
indicadores desfavoráveis para essas populações. De 
mesmo modo as tradições, os valores e as dinâmicas 
cotidianas das populações negras e indígenas devem 
ser consideradas como elementos importantes na 
promoção de qualidade de vida e redução dos efeitos 
psicossociais do racismo na sociedade brasileira. 

Nesse sentido, há necessidade de que a categoria 
desempenhe papel central para esse debate. A ciência 
psicológica pode contribuir no reconhecimento e 
interpretação do sofrimento das populações negras 
e indígenas, debruçando-se sobre temáticas distintas 
das “clássicas” e visualizando seu potencial de 
contribuir no diálogo com outras ciências sobre a 
importância do olhar múltiplo para a promoção do 
bem estar nas relações sociais.

Se, enquanto profissionais, começarmos a 
pensar nossas práticas através do reconhecimento 
das desigualdades raciais, na produção do processo 
terapêutico de indivíduos, teremos a possibilidade de 
promoção da autocrítica, ressignificação do espaço 
das mazelas sociais e seus impactos no trabalho 
cotidiano. 
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 O Brasil lidera o ranking dos países que mais 
matam transexuais e travestis no mundo. De acordo com a 
ONG internacional Trangender Europe, o país registrou 486 
mortes entre janeiro de 2008 e abril de 2013, número 
quatro vezes maior que o detectado no México, segundo 
país mais perigoso para essa população. Estes são os dados 
ditos “o�ciais”, já que muitos assassinatos não são registra-
dos ou são contabilizados como mortes de homossexuais. 
Acontece que nem todo sofrimento de transexuais e 
travestis do Brasil é quanti�cável. O fato de não se encaixa-
rem na convenção social de que sexo e gênero são invaria-
velmente correspondentes interfere gravemente na saúde 
mental dessa população. O que a Psicologia tem a ver com 
esse debate?

 A transexualidade ainda é considerada um 
transtorno mental pela Classi�cação Estatística Internacio-
nal de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10, 
Organização Mundial da Saúde, 1993). Entre os “distúrbios” 
listados, estão o “travestismo” e o “transexualismo”. O su�xo 
“ismo” usado nos termos indica que a nomenclatura cientí-
�ca ainda considera essas condições sexuais como 
desviantes. No entanto, assim como aconteceu com a 
homossexualidade, a transexualidade deveria ser retirada 
do CID-10 e passar a ser considerada apenas mais uma das 
múltiplas formas de viver a sexualidade humana. Essa 
conquista, no entanto, depende do engajanento de pesso-
as trans e de pro�ssionais de diversas áreas, dentre eles os 
da Psicologia. 

 As experiências das pessoas trans e grande parte 
dos estudos sobre a temática indicam que o alinhamento 
entre sexo, gênero e desejo não é algo natural, e sim uma 
construção social. Além disso, a defesa da existência de um 
binarismo de sexo e gênero (macho/fêmea, masculino/fe-
minino) tende a de�nir as variantes da sexualidade 
humana (transexualidade, travestilidade) como maneiras 
inadequadas de viver. Entendemos que ser considerado 
um(a) “doente mental” por conta da sexualidade só traz 
sofrimento à vida de travestis e transexuais. A patologiza-
ção da transexualidade acentua estigmas e cria barreiras 
cruéis na luta dessa população pela inclusão social.

 Em 2008, as diretrizes nacionais para a realização 
do Processo Transexualizador foram regulamentadas pelo 
Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 457/2008. A 
psicoterapia consta no procedimento do processo transe-
xualizador como parte importante do acompanhamento 
do(a) usuário(a) na elaboração de sua condição de 

sofrimento pessoal e social. Da mesma forma, a avaliação 
psicológica consta como um dos requisitos para que as 
pessoas transexuais possam reti�car os dados nos docu-
mentos, modi�cando o nome de registro e adequando-o 
ao gênero com o qual se identi�ca.

A atuação do psicólogo frente a esta população deve se 
pautar nos preceitos do Código de Ética Pro�ssional. 
Segundo estes princípios, devemos trabalhar pela defesa 
irrestrita dos direitos e da promoção de saúde destes indiví-
duos, assim como pautar uma abordagem pro�ssional que 
defenda a dignidade das pessoas transexuais e que opere 
com vistas a eliminar as formas de discriminação, opressão 
e violência que estas pessoas enfrentam cotidianamente.

 Ainda que sejam várias as possibilidades de 
contribuição do psicólogo no atendimento a pessoas 
transexuais, uma atuação irre�etida, baseada em concep-
ções patologizadoras, conservadoras e moralistas sobre as 
questões de gênero, pode transformar a inverção do psicó-
logo em mais um veículo de sofrimento e opressão. Sendo 
assim, a proximidade com os movimentos sociais,  a 
re�exão constante sobre a prática, a troca de experiências, 
a formação e atualização permanentes são elementos 
importantes para a formação de todos os pro�ssionais que 
pretendem atuar junto às pessoas trans.O Sindicato dos 
Psicólogos do Paraná está atento a esta demanda do 
movimento social e tem fomentado espaços de encontro, 
re�exão e formação para a categoria para a troca de experi-
ências e atualiziação acerca dos debates de gênero e 
sexualidade. 

 Um deles é o Janeiro Lilás, uma iniciativa de 
movimentos sociais pelas pessoas trans para dar visibilida-
de a essa parcela da população. Durante o primeiro mês do 
ano, várias iniciativas de conscientização e troca de 
informações são realizadas para fortalecer a  por mais 
direitos às pessoas trans. No Paraná, tem apoio de diversas 
entidades relacionadas, entre elas o Sindypsi-PR. 

 Por entender a importância de nossa categoria 
para esse debate, o Sindypsi-PR defende que a atuação da 
psicóloga e do psicólogo frente à transexualidade não 
deve, em hipótese alguma, se nortear por uma concepção 
patologizada dessa identidade de gênero. A assistência 
psicólogia prestada a essa população pode e deve alavan-
car a qualidade de vida delas enquanto cidadãs e sujeitos 
de direitos. 

Transexualidade: o que a Psicologia tem a dizer?
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