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EDITORIAL

Quando nós, do CRP-PR, pensamos a campanha para o Dia da(o) Psicóloga(o) 
2018, queríamos mostrar para a sociedade todos os benefícios da Psicologia, 
e por isso criamos o slogan “+ Psi”. O desafio foi escolher as palavras que 
representam toda a força que a Psicologia tem em diversas áreas de atua-
ção. Muitas vieram à nossa mente: tolerância, determinação, diversidade, 
compreensão, empatia, autoconhecimento, humanidade, justiça, encontros, 
transformação, consciência, saúde, vida. 

O resultado final desta empreitada você encontra nesta edição especial da 
Revista Contato. São 15 palavras que representam algumas das muitas possi-
bilidades de atuação das(os) Psicólogas(os) e, também, que falam sobre a 
contribuição do CRP-PR para uma Psicologia com mais respeito e consciência. 
Trouxemos, em cada texto, um pouco do que significa ser "+ Psi". Queremos 
que você sinta orgulho de sua profissão: seu trabalho de todos os dias é parte 
deste todo que contribui para uma sociedade melhor. 

Em cada página você vai encontrar um “recorte aqui”. Isso porque pensamos 
esta revista para circular, para levar a informação a cada vez mais pessoas. 
Recorte o texto da sua área de atuação (ou de todas) e entregue para um 
amigo ou familiar que quer conhecer mais sobre seu trabalho, deixe em seu 
local de trabalho, envie para alguém que ainda não conheça a Psicologia – e 
os textos também estarão disponíveis em PDF no site do CRP-PR para serem 
enviados virtualmente. Esta revista é sua, mas é também de toda a socieda-
de. E aí, vamos fortalecer a Psicologia?
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Durante as várias fases de nossas vi-
das, muitas vezes nos deparamos 
com a avaliação psicológica. Seja 

para conseguir a carteira de habilitação 
de motorista ou para realizar alguma ci-
rurgia, o contato com a(o) Psicóloga(o) 
pode acontecer de forma obrigatória. As 
chamadas avaliações compulsórias são 
realizadas para averiguar características 
e perfi s psicológicos com o objetivo de 
evitar riscos e possível sofrimento da pes-
soa avaliada, visto que, em muitos casos, 
a tomada de decisão descrita no laudo 
psicológico pode gerar situações irrever-
síveis, como no caso das cirurgias de re-
designação sexual. 

Por ser uma avaliação em que a pessoa 
não demanda espontaneamente, a(o) 
Psicóloga(o) deve tomar decisões basea-
da(o) em sua competência teórica e téc-
nica para discriminar as divergências nos 
critérios legais que muitas vezes podem 
gerar inconsistência na avaliação, bana-
lizando seu objetivo. Por esta razão, os 

instrumentos utilizados em avaliações 
compulsórias precisam ser submetidos a 
pesquisas específi cas e aprofundadas que 
forneçam validade preditiva. Isso signifi ca 
que eles devem ter condições de indicar 
objetivamente um fator externo, como 
a chance de uma pessoa cometer infra-
ções de trânsito, por exemplo, diante do 
desempenho nos testes. Ainda que os 
valores preditivos não sejam, em muitas 
situações, sufi cientemente demonstra-
dos, a técnica e a experiência da(o) pro-
fi ssional devem minimizar este impacto. É 
importante que as(os) Psicólogas(os) não 
deixem de avaliar um item isolado no con-
texto maior por algum receio, pois esta(e) 
é a(o) profi ssional com a competência ne-
cessária para considerar a possível interfe-
rência desse item isolado no todo.

Quais são os tipos de avaliações psicoló-
gicas na modalidade compulsória?

As principais avaliações psicológicas na mo-
dalidade compulsória são: 

+ Psicologia 
+ Prevenção
POR COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
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• Porte de armas
• Carteira Nacional de Habilitação
• Cirurgias bariátrica, vasectomia, laquea-

dura, transplantes, mudança de sexo ou 
transgenitalização

• Concursos públicos e seleção de pessoal
• Perícias. 

Por que estas avaliações são obrigatórias? 

Para proteger o indivíduo e a sociedade 
de uma forma geral, visto que, no caso 
do porte de arma ou na direção veicular, 
o uso inadequado desses equipamentos 
pode causar danos não só ao indivíduo, 
mas a terceiros. Já no caso das cirurgias, 
trata-se de uma decisão que vai defi nir ou 
alterar aspectos da vida pessoal e da saú-
de e que precisam ser conhecidos a fundo 
e contextualizadas.

Como a atuação da(o) Psicóloga(o) 
nessas atividades de risco pode ter um 
caráter de proteção do indivíduo e de 
terceiros?

A análise do sujeito e a avaliação feita, 
expressa em um laudo psicológico elabo-
rado pela(o) Psicóloga(o), devem ter um 
caráter preventivo, para que os riscos en-
volvidos no exercício da atividade (porte 
de arma, direção de veículos ou atividades 
em altura, por exemplo) sejam minimiza-
dos. Em casos de decisão sobre a própria 
pessoa (cirurgia bariátrica, transgenita-
lização ou vasectomia, por exemplo), a 
avaliação e o laudo devem retratar indi-
cativos sufi cientes para que a tomada de 
decisão da equipe médica e do próprio 
sujeito possa ser acertada.

Diante da insufi ciência de preditividade 
dos instrumentos de medida, como a(o) 
Psicóloga(o) deve proceder? 

Embora não haja dados empíricos sufi -
cientes para garantir predições precisas 
a partir da avaliação psicológica, existem 

condições de realização de inferências 
adequadas sobre possíveis comportamen-
tos-chave, considerando que o que deve 
prevalecer é o manejo das informações 
resultantes das fontes fundamentais e 
complementares utilizadas na avaliação 
psicológica. É importante lembrar que 
está previsto artigo 1º do Código de Ética 
Profi ssional do Psicólogo (CEPP) que a(o) 
Psicóloga(o) deve assumir responsabilida-
des profi ssionais somente por atividades 
para as quais esteja capacitada(o) pesso-
al, teórica e tecnicamente.

Qual a importância da entrevista devolu-
tiva nesses tipos de avaliações?

A entrevista devolutiva envolve dois as-
pectos distintos, mas interligados. O pri-
meiro é de ordem legal, pois o acesso à 
informação é um direito fundamental 
previsto no artigo 5º da Constituição 
Federal de 1988. Este direito é reforçado 
nos Princípios Fundamentais do CEPP, em 
seu artigo 1°, letras "f", "g" e "h".

O outro aspecto a considerar é que a 
entrevista devolutiva tem um caráter 
orientativo. Ao informar a pessoa ava-
liada a respeito dos resultados obtidos 
na avaliação, estamos fazendo com que 
essa pessoa conheça e compreenda seu 
funcionamento psicológico, o que po-
tencializa  sua autonomia. Desta forma, 
a devolutiva auxilia a pessoa avaliada a 
tomar decisões sobre si própria, incluindo 
a de buscar ajuda e intervenção, quando 
for o caso.

Outro aspecto importante da devolutiva 
é o de que talvez este seja o único con-
tato que a pessoa avaliada terá com a 
Psicologia durante toda a sua vida. Desta 
forma, a qualidade do serviço prestado 
contribui para uma melhor representação 
social do papel da(o) Psicóloga(o) e uma 
melhor compreensão da obrigatoriedade 
da avaliação para algumas situações. 
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A área clínica é talvez a mais conheci-
da da Psicologia, mas é também a 
que gera maior número de dúvidas 

na população. A principal função é levar 
mais saúde para a população, por meio de 
intervenções que visam a reduzir o sofri-
mento humano, considerando sua subjetivi-
dade, potencialidade e circunstâncias. 

Diante da complexidade cada vez maior das 
relações humanas, a atuação da Psicologia 
também tem se ampliado. Estima-se que a 
depressão atinja mais de 300 milhões de 
pessoas. Menos da metade das pessoas 
afetadas no mundo recebe tratamento.
Junto à ansiedade, as doenças devem se 
tornar, até 2020, as condições mais incapa-
citantes para o trabalho, de acordo com a 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Apesar disto, não é preciso estar doen-
te para procurar uma(um) Psicóloga(o). 
Momentos específicos da vida como dificul-
dades de aprendizado, a saída dos filhos do 
lar, a aposentadoria, a necessidade de supe-

rar desafios como passar no vestibular ou 
mudar de país e até mesmo a busca de mu-
dança em algumas atitudes podem contar 
com o apoio desta(e) profissional.

Conheça abaixo algumas das principais 
perguntas e respostas sobre essa área de 
atuação:

Quando devo procurar uma(um) Psicóloga(o)?
Você pode procurar uma(um) Psicóloga(o) 
nas mais variadas situações, desde a busca 
por autoconhecimento e bem-estar, para o 
desenvolvimento pessoal, ajuda no alcan-
ce de objetivos e quando se está passando 
por períodos de estresse e sofrimento. 

É possível prever o número de sessões 
que terei que realizar?
Não é possível prever com exatidão o nú-
mero de sessões porque elas dependem 
das demandas de cada pessoa e de seus 
objetivos com o tratamento e também 
podem variar durante o progresso. Para 
demandas pontuais não relacionadas a 

+ Psicologia 
+ Saúde



Tenho dúvidas em relação 
ao atendimento que recebo 

da minha(meu) Psicólo-
ga(o), o que devo fazer?

Em caso de qualquer dúvida 
ou denúncia de conduta 

não ética da(o) Psicóloga(o), 
entre em contato conosco. 
Você encontra os canais no 
nosso site na aba “Contato” 

ou, para saber como fazer 
uma denúncia acesse:

crppr.org.br/fazer-denuncia

Para 
denunciar

transtornos mentais existem modalidades 
de atendimento com planos defi nidos de 
sessões, como é o caso do aconselhamen-
to psicológico. Já a psicoterapia, para seus 
mais diversos fi ns, não conta com um nú-
mero determinado de sessões. 

O Código de Ética Profi ssional do Psicólogo 
(CEPP) afi rma, em seu artigo 2º, alínea "n", 
que é vedado “prolongar, desnecessariamen-
te, a prestação de serviços profi ssionais”. Por 
isso, a(o) Psicóloga(o) está comprometida(o) 
com uma duração do tratamento que seja 
necessária e benéfi ca de acordo com as ne-
cessidades de cada paciente. 

Quanto custa realizar uma psicoterapia?
O valor para o atendimento é defi nido por 
cada profi ssional. O mais indicado é buscar 
uma(um) Psicóloga(o) de sua confi ança para 
estabelecer, junto a ela(e), uma quantia que 
fi que confortável para ambos. Caso isso não 
seja possível, há sempre a alternativa de en-
caminhamento para outra(o) profi ssional.

Há também atendimento previsto nos pla-
nos privados de saúde, ofertado gratuita-
mente na rede pública de saúde, e realiza-
do a preços simbólicos ou reduzidos nas 
clínicas-escola mantidas por todas as insti-
tuições de ensino superior que oferecem o 
curso de Psicologia.

O que é uma abordagem? Ela infl uen-
cia ou deve infl uenciar a escolha da(o) 
minha(meu) Psicóloga(o)?
A abordagem é um conjunto teórico, fi lo-
sófi co e científi co que encerra uma forma 
de compreender a formação da persona-
lidade, o desenvolvimento, o comporta-
mento humano e as relações entre as pes-
soas e de intervir sobre estes aspectos. As 
abordagens orientam o tratamento a par-
tir dessa perspectiva teórica, com técnicas 
e ferramentas que lhe são próprias, dentro 
dos parâmetros éticos da Psicologia.

As abordagens como, por exemplo, a cog-
nitiva, comportamental, sistêmica, psico-
drama e psicanálise são igualmente váli-
das. Em geral, durante a formação, a(o) 

Psicóloga(o) é apresentada(o) a diversas 
abordagens e escolhe uma para se apro-
fundar, a que irá guiar o seu raciocínio clí-
nico e o tratamento. Apesar das diferen-
tes compreensões e técnicas, todas estão 
sujeitas ao Código de Ética e às resoluções 
do CFP e CRPs e, portanto, suas práticas 
não podem contrariar as determinações 
validadas e reconhecidas pela profi ssão. 

Na hora de escolher uma(um) Psicóloga(o), 
o mais importante é a confi ança naquela(e) 
profi ssional. Se tiver dúvidas sobre a abor-
dagem ou sobre qualquer aspecto relacio-
nado ao tratamento, converse com sua(seu) 
terapeuta. Se ainda persistir qualquer dúvi-
da, entre em contato com o CRP-PR. 

O que a Psicologia oferece diferente de 
outras terapias?
Psicólogas(os) só podem divulgar e ofe-
recer técnicas e práticas que estejam re-
conhecidas ou regulamentadas pela pro-
fi ssão. Isso signifi ca que são resultados 
de aprofundados estudos e têm respaldo 
científi co. Portanto, ao procurar uma(um) 
profi ssional de Psicologia, o usuário tem 
também a certeza de contar com uma 
profi ssão regulamentada e fi scalizada por 
um Conselho profi ssional e que se guia 
por parâmetros técnicos e éticos. 

Não cabe ao Conselho Regional de Psicologia 
do Paraná (CRP-PR), por exemplo, determi-
nar se terapias da Medicina Complementar 
são ou não efi cientes. Os Conselhos Federal 
e Regionais de Psicologia têm como função 
determinar o que pode ou não ser realizado 
e oferecido pelas(os) Psicólogas(os) com o ob-
jetivo de proteger a sociedade. Estas regras, 
que devem ser cumpridas por todas(os) as(os) 
profi ssionais, estão contidas no Código de 
Ética Profi ssional e nas Resoluções das insti-
tuições, que podem ser consultadas aqui. 

Como posso ter certeza de que minha(meu) 
terapeuta é Psicóloga(o)?
É possível consultar a lista de profi ssionais 
diretamente no site do CRP-PR, pelo nome 
completo ou parte do nome. Para isto, bas-
ta acessar o site www.crppr.org.br. 

bit.ly/ServEscola
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No trânsito a expressão “compor-
tamento defensivo” tem um sig-
nifi cado especial, mesmo para a 

Psicologia. É uma conduta de cuidado e 
precaução esperada de todos os motoris-
tas, motociclistas, ciclistas e pedestres, 
e para a qual as(os) Psicólogas(os) traba-
lham arduamente em várias frentes. 

A atuação na avaliação psicológica é uma 
das mais conhecidas áreas de trabalho 
da(o) profi ssional no contexto do trân-
sito, mas está longe de ser a única. De 
acordo com o coordenador da Comissão 
de Mobilidade Humana e Trânsito do 
Conselho Regional de Psicologia do 
Paraná (CRP-PR), Hugo Nascimento 
Rezende (CRP-08/08806), além das avalia-
ções, a(o) Psicóloga(o) desenvolve ativida-
des de educação para o trânsito, contribui 
com as fi scalizações, análise de dados, 
pesquisas acadêmicas e até na colabo-
ração com urbanistas e órgãos públicos 
para organização do tráfego e da cidade. 
“O trabalho infl uencia na educação no 

trânsito, formação de agentes e também 
é feito com motoristas de cargas perigo-
sas, ônibus, idosos, entre outros”, conta o 
coordenador. 

Também é papel das(os) Psicólogas(os) en-
tender como os comportamentos são apre-
endidos e reproduzidos. Hugo, por exem-
plo, desenvolveu uma pesquisa para sua 
dissertação de mestrado acerca do impac-
to da percepção dos comportamentos dos 
pais no trânsito sobre os jovens condutores. 
“O estudo mostrou que há relação do clima 
familiar tanto na incidência de acidentes 
quanto nos fatores do comportamento no 
trânsito. Estes dados podem ser importan-
tes na formulação de políticas públicas 
para a educação de trânsito, em especial 
na educação dos pais quanto ao seu pa-
pel no processo dos fi lhos se tornarem 
condutores, visto que se verifi ca que os 
pais infl uenciam no comportamento dos 
fi lhos, em especial quando o tema é trân-
sito”, explica o Psicólogo.  Entre as suges-
tões oriundas da pesquisa estão trabalhos 

+ Psicologia 
+ Responsabilidade
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permanentes com os pais em 
programas de educação para 
o trânsito, tanto em escolas de 
ensino básico, onde os fi lhos 
estudam, como em Centros 
de Formação de Condutores, 
e que possa ser analisado no 
Brasil uma proposta na qual 
exista uma participação mais 
próxima dos pais na formação 
de condutores. 

A pesquisa é uma mostra do 
quão amplo pode ser o tra-
balho de profi ssionais nesse 
contexto. E esse é um inves-
timento justifi cado: acidentes 
de trânsito são a principal 
causa de morte entre jo-
vens com idade entre 15 e 29 
anos, de acordo com dados 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). A OMS apon-
tou também que anualmente 
cerca de 1,25 milhão de pes-
soas morrem e entre 20 e 50 
milhões de pessoas sofrem 
lesões não fatais em todo 
o mundo em decorrência 
destes acidentes. Já o Brasil 
apresenta uma taxa de 23,4 
mortes no trânsito para cada 
100 mil habitantes, de acordo 
com pesquisa realizada pela 
organização em 2016.

Prevenção, um dever de todos

Por uma perspectiva, a realização da avalia-
ção psicológica para a obtenção da carteira 
de habilitação é obrigatória para quem de-
seja obter o documento. Mas, quando consi-
deramos seus objetivos, ou seja, a percepção 
da possibilidade de comportamentos inse-
guros e a proposição de uma refl exão sobre 
a responsabilidade do ato de dirigir, compre-
endemos que é um direito de todas e todos. 

A avaliação psicológica aplicada a futu-
ros condutores é composta de entrevista, 
observação, testagem psicológica e, ao 
final, entrevista devolutiva realizada pe-
la(o) Psicóloga(o), que visa a avaliar com-
portamentos potencialmente perigosos 
na direção para si e para a coletividade. 
Os testes a que os futuros condutores são 
submetidos são instrumentos elaborados 
com critérios científicos e possuem par-
te dos resultados objetivos. “Precisamos 
avançar ainda na produção de novos tes-
tes e aprofundar os conhecimentos sobre 
comportamentos inseguros no trânsi-
to, ampliando a pesquisa científica para 
que as(os) Psicólogas(os) possam realizar 
cada vez mais com excelência suas ava-
liações”, afirma Sandra Cristina Batista 
Martins (CRP-08/12213), Psicóloga mem-
bro da Comissão de Mobilidade Humana 
e Trânsito, coordenadora do Núcleo 
de Avaliação no contexto do Trânsito 
(NAPTRAN) e pesquisadora do tema.

Neuropsicologia

PÓS-GRADUAÇÃO
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Quando uma equipe esportiva ga-
nha uma medalha ou título, é 
comum ouvirmos elogios à pre-

paração física das(os) atletas. Quando é 
a derrota que vem como resultado dos es-
forços competitivos, vez ou outra aparece 
um comentário de que houve “um abalo 
psicológico”. O que pouca gente lembra é 
que a preparação psicológica faz parte de 
todas as etapas, dos treinamentos à acei-
tação – ou comemoração – dos resultados.

Seja em modalidades coletivas ou in-
dividuais, em nível amador ou profis-
sional, o esporte sempre sai ganhando 
quando a Psicologia é chamada para co-
laborar. Segundo o Psicólogo Gilberto 
Gaertner (CRP-08/05000), a atuação da(o) 
Psicóloga(o) acontece em conjunto com os 
demais integrantes da equipe. “A prepara-
ção psicoemocional dá suporte para que 
o atleta tenha o desempenho adequado 
em situações de pressão e possa desenvol-
ver equilíbrio e força mental”, explica. “A 
Psicologia sozinha não ganha jogo, mas 

compõe com um conjunto de preparações 
que visam à otimização do desempenho.”  

Como é a atuação?

A(O) Psicóloga(o) pode atuar de duas for-
mas: no diagnóstico e na intervenção. Na 
primeira etapa, a(o) profissional desenvol-
ve e aplica instrumentos para determinar 
o perfil de cada atleta e também do gru-
po, identificando a capacidade motora e 
cognitiva para a prática esportiva e o es-
tudo das variáveis psicológicas que inter-
ferem no desempenho. 

Os atendimentos, a partir disso, podem 
ser individuais ou realizados em grupo, e 
as técnicas e instrumentos podem variar 
de acordo com cada situação. Gilberto 
conta, por exemplo, que durante os Jogos 
Olímpicos de 2016 a seleção brasileira de 
vôlei foi preparada para ajustar as expec-
tativas de cada um na equipe por meio 
da expressão verbal. O Psicólogo lembra 
também que a resiliência foi um foco no 
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trabalho com os jogadores. “Utilizamos 
recursos de hiperativação, treinamento 
mental e meditação. Outro fator desen-
volvido foi o de equilíbrio psicofísico, com 
concentração resistida, para que no jogo 
a atenção esteja direcionada a cada ação 
motora, e não se volte para fora e não se 
desvie com estímulos distratores, otimi-
zando a performance.” 

Quem pode se beneficiar? 

Atletas, técnicos(as) e comissões técnicas 
podem alcançar um nível ótimo de saúde 
mental, maximizando o rendimento e otimi-
zando a performance. A Psicologia também 
pode ajudar na identificação de padrões de 

comportamento em adultos e crian-
ças a partir de teorias e técnicas 
que a(o) Psicóloga(o) estuda e 
utiliza neste contexto.

Esporte como lazer

A atividade física recre-
acional, seja nas escolas 
ou em parques e acade-
mias, também pode ser 

otimizada com o auxílio da(o) profissional 
da Psicologia. Afinal, é a(o) Psicóloga(o) 
que elabora e participa de programas e 
estudos de atividades esportivas educa-
cionais, de lazer e de reabilitação, inclu-
sive colaborando para aumentar a adesão 
a programas de atividade física. Com isso, 
torna mais fácil a conquista de bem-estar 
e qualidade de vida das pessoas que prati-
cam esportes em todos os níveis.

Além disso, quando mães e pais ficam em 
dúvida sobre qual a atividade mais ade-
quada para as crianças, a(o) Psicóloga(o) 
pode ajudar mais uma vez, tanto na esco-
lha da modalidade e consequente partici-
pação em treinos e competições como no 
desenvolvimento de uma carreira profis-
sional e as implicações dessa escolha no 
ciclo de desenvolvimento da criança. 

É a(o) Psicóloga(o) que colabora para a 
compreensão e transformação das rela-
ções de educadores e técnicos com alu-
nas(os) e atletas, contribuindo para o ade-
quado processo ensino-aprendizagem e 
para o aprimoramento das relações inter 
e intrapessoais. 
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A educação é um processo complexo 
e amplo que não ocorre apenas na 
sala de aula. Aspectos subjetivos 

como contexto social, família e comunida-
de têm impacto importante sobre o pro-
cesso de ensino-aprendizagem.

É nesse complexo ambiente que a(o) 
Psicóloga(o) Escolar e Educacional atua, pro-
piciando escuta ativa de vozes institucionais, 
promovendo compreensão acerca dos pro-
cessos de aprendizagem e comportamento 
humano e contribuindo para a elaboração 
de políticas públicas na educação. 

No contexto escolar o papel da(o) 
Psicóloga(o) não é o da intervir clinicamente 
em relação às dificuldades individuais, mas 
sim investigar e intervir nas nuances da dinâ-
mica das relações escolares e nos movimen-
tos de produção do conhecimento científico. 

“A atuação da(o) Psicóloga(o) em contextos 
escolares e educacionais deve ser pautada em 
uma dimensão institucional cujas demandas, 

ao serem acolhidas, superem a queixa indivi-
dual que estigmatiza os processos educacio-
nais e sociais no aluno, que não pode mais 
ser visto como sujeito dotado de problemas, 
como um ente separado do sistema de re-
lações com a família e a escola, mas como 
um sujeito que está localizado nessas rela-
ções”, explica o coordenador da Comissão de 
Psicologia Escolar e da Educação do Conselho 
Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR), 
Nelson Fernandes Júnior (CRP-08/07298).

De acordo com o coordenador, a Psicologia 
Escolar tem contribuído para a superação 
de uma visão de que existe um “aluno-pro-
blema”. “Ao compreender a complexidade 
das dificuldades no ambiente escolar, a(o) 
Psicóloga(o) também oferece oportunida-
des de intervenção e de superação dessas 
dificuldades”, acrescenta. 

A Psicóloga Maísa Pannuti (CRP-08/04122) 
reitera que cabe à Psicologia Escolar e da 
Educação romper com um modelo medi-
calizante, que interpreta o fracasso escolar 
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à luz da patologia e não como resultado 
de uma complexa rede de relações. "Nos 
últimos tempos, os conflitos no ambiente 
escolar se agravaram e isso traz a certeza 
da necessidade de a(o) Psicóloga(o) estar 
incluída(o) como profissional no âmbito da 
política educacional para atuar nas equipes 
multidisciplinares e interdisciplinares, cola-
borando com o aprimoramento do trabalho 
frente a questões sociais que se colocam”, 
acrescenta Nelson Fernandes Junior.

Entre os desafios vivenciados pelas(os) 
Psicólogas(os) no contexto escolar está, por 
exemplo, a medicalização da infância, que 
foi tema de seminário realizado pelo CRP-
PR em 20 de maio de 2017. É fundamental 
falar sobre o processo do "não aprender" e 
"não se comportar" na sala de aula ou em 
outros ambientes escolares e como os pro-
fissionais da saúde e da educação identifi-
cam estes sintomas como doenças e trans-
tornos (TDAH, TOD, entre outros).

As temáticas da violência e da indisciplina 
na escola vêm sendo debatidas há décadas, 
sem, no entanto, terem sido esgotadas. Os 
profissionais das mais diversas áreas buscam 
explicações, assim como propõem soluções 
para esse problema que assola as escolas, 
assim como políticas públicas vêm sendo im-
plementadas para resolver a questão. 

De acordo com o “Diagnóstico Participativo 
das Violências nas Escolas”, produzido pela 
Faculdade Latino-Americana de Ciências 
Sociais em parceria com o Ministério da 
Educação, os dados são preocupantes: 69,7% 
dos jovens já presenciaram algum tipo de 
agressão na escola. Em 65% dos casos, a vio-
lência parte dos próprios alunos; professores 
são responsáveis por 15,2% atos violentos, en-
quanto 10,6% dos registros vêm de pessoas de 
fora da escola. Funcionários respondem por 
5,9% dos casos e outros 3,3% têm como au-
tores pessoas que ocupam cargos de direção. 
De acordo com a pesquisa, o tipo de violência 

mais comum é o ciberbullying (28%), seguido 
de roubos e furtos (25%), ameaças (21%), agres-
sões físicas (13%) e violência sexual (2%). Outros 
tipos não especificados respondem por 11%.

Portanto, a ampliação da violência contra 
professores no ambiente escolar também 
é outra faceta que tem preocupado as(os) 
Psicólogas(os). “É possível afirmar que as 
violências presentes nas escolas se refe-
rem a um fenômeno complexo que vem 
despertando, cada vez mais, a atenção dos 
educadores e da sociedade como um todo 
e requer atenção especial das instituições 
responsáveis pela formulação e implemen-
tação das políticas públicas, em especial 
as educacionais", afirma a Psicóloga Neyre 
Correia da Silva (CRP-08/03496).

Outros aspectos inerentes à realidade esco-
lar que ganham cada vez mais relevância so-
cial são, entre outros, o crescimento de índi-
ces de depressão na infância e adolescência 
e a necessidade de prevenção do bullying. 
Processos de inclusão escolar e mesmo dis-
cussões sociais como a garantia do respeito 
à diversidade religiosa, de identidades de 
gênero e de orientação afetivo-sexual, por 
exemplo, também recebem a contribuição 
da(o) profissional de Psicologia neste con-
texto, conforme relata a Psicóloga Queila 
Trojac (CRP-08/20764).

Nossa educação demanda um grande salto 
qualitativo, e as questões aqui apontadas de-
vem orientar a reflexão das(os) Psicólogas(os) 
comprometidas(os) com a mudança, com a 
aprendizagem e com a inovação. A Psicologia 
Escolar e da Educação é detentora de contri-
buições relevantes para a mediação entre o 
processo educativo e as inúmeras necessida-
des da comunidade escolar. O trabalho multi 
e interdisciplinar é importante para a prática 
profissional, bem como para o desenvolvi-
mento de atividades integrando alunos, pro-
fessores, família e comunidade, construindo a 
escola para todos.



CONTATO 118 | 15

A Psicologia também é uma das profis-
sões centrais nas políticas públicas 
de saúde e nas que atendem popula-

ções vulneráveis, entre elas, as políticas de 
Saúde Mental e de Assistência Social.

Nestes espaços, a(o) Psicóloga(o) é res-
ponsável por diagnósticos e intervenções 
no tratamento e acesso à saúde mental e 
na possibilidade de articulação e protago-
nismo das comunidades, compreendendo 
que os processos de adoecimento e de so-
frimento mental estão profundamente co-
nectados com os contextos vivenciados pe-
los indivíduos. Nestes espaços, a Psicologia 
se faz presente no planejamento de ações 
e na elaboração destas políticas.  

As(Os) Psicólogas(os) estão presentes, 
por exemplo, nos Centros de Atenção 
Psicossocial, conhecidos como CAPs. Em 
geral, os CAPs atendem três públicos: crian-
ças e adolescentes em sofrimento mental, 
adultos com transtornos mentais e pessoas 
que fazem uso abusivo de álcool e outras 

drogas. Neste contexto, as(os) profissionais 
são essenciais para as práticas e técnicas de 
cuidado em liberdade, tratando as pessoas 
sem retirá-las das suas comunidades.

Nesses equipamentos, as(os) profissionais 
buscam aliar um conhecimento teórico-
-científico, uma visão crítica acerca do 
processo saúde-doença e terapêuticas 
inovadoras para possibilitar às pessoas o 
protagonismo, o reforço de sua identida-
de e a atuação e reconhecimento na pró-
pria comunidade. Este trabalho pressupõe 
que usuárias e usuários são agentes do 
seu próprio tratamento e protagonistas 
da sua vida, sendo sujeito de direitos e 
que podem e devem ter autonomia.

Nos CAPs, Psicológas(os) enfrentam 
muitos desafios como equipes reduzi-
das, grandes demandas e condições de 
trabalho nem sempre adequadas, com 
pouco recursos para a efetivação de 
atividades importantes para a comuni-
dade. Recentemente, a sociedade vem 
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enfrentando também uma redução no 
repasse de recursos e uma desarticulação 
da Rede de Atenção Psicossocial, com a 
transferência de recursos para institui-
ções privadas e retorno ao financiamento 
de leitos em hospitais psiquiátricos.

É preciso compreender que, para ser eficien-
te, o sistema deve compreender a possibili-
dade de auxílio hospitalar apenas em situa-
ções agudas, pelo menor período possível e 
com hospitalização voluntária. No entanto, 
essa não deve ser, como comprovada por 
pesquisas de ponta na área, a principal li-
nha terapêutica. Pessoas com transtornos 
mentais devem receber cuidados em liber-
dade e inseridos na comunidade.

Assistência social

Outra política extremamente importante 
na qual a(o) Psicóloga(o) está inserida(o) 
é o SUAS (Sistema Único de Assistência 
Social), sobretudo nos seus principais equi-
pamentos de proteção social básica – os 
CRAS (Centros de Referência de Assistência 
Social). É no CRAS que as famílias têm aces-
so a programas como o Bolsa Família e o 
Benefício de Prestação Continuada (BPC) 
destinado a pessoas idosas ou com deficiên-
cia, e também ao acolhimento e escuta qua-
lificada promovidos pelas(os) profissionais.

Neste campo, as(os) profissionais enfren-
tam desafios para, por exemplo, empreen-
der uma prática interdisciplinar com outras 
áreas como a Assistência Social, principal-
mente o Serviço Social; intervir de modo 
ético-político em situações de sofrimento e 
falta de recursos sociais/políticos; enfrentar 
atravessamentos institucionais e dificulda-
des no funcionamento da rede de serviço.

Outro desafio enfrentado pelas(os) pro-
fissionais é o ajuste fiscal promovido pelo 
Governo Federal, que reduz sistematica-
mente os recursos destinados ao setor, 

provocando desassistência à população. 
As(Os) Psicólogas(os) são também essen-
ciais nesta luta. A visão que a(o) profissio-
nal acrescenta de humanização, escuta, 
cuidado e necessidade de protagonismo 
das comunidades é essencial para a luta 
pela manutenção destas políticas que 
se configuram na garantia de direitos 
constitucionais. 

Comunidades

A presença das(os) Psicólogas(os) inseri-
das(os) nas comunidades é essencial para 
garantir a saúde da população. De acor-
do com a coordenadora da Comissão de 
Psicologia e Saúde do CRP-PR, Semiramis 
Maria Amorim Vedovatto (CRP-08/06207), 
a saúde é algo muito mais amplo do que o 
simples acesso a consultas com profissio-
nais, por exemplo. “Desde questões que 
não paramos para pensar, como, por exem-
plo, o que nós comemos, passando pela 
vacinação e até os exames mais comple-
xos: tudo isso é acesso a saúde”, explica.

Por isso, ela destaca que não basta ofe-
recer postos de saúde ou hospitais de 
qualidade; é preciso também fortalecer 
as comunidades para garantir o acesso 
a bens e produtos, água tratada, luz, es-
goto, boa moradia, etc. “Temos questões 
que inviabilizam o acesso universal a to-
dos. Embora tenhamos várias unidades 
do SUS espalhadas por todas as regiões, 
a rede não dá conta. As populações mais 
vulneráveis, como migrantes, população 
de rua e população negra, estão fora da 
cobertura de saúde, historicamente.”

A solução, segundo ela, passa por vários 
atores sociais: “Saúde para todos não é só o 
que está nas mãos dos agentes. Os usuários 
precisam estar nas diferentes instâncias de 
Controle Social. Não podemos deixar nas 
mãos dos gestores, nós também precisa-
mos arregaçar as mangas”, afirma.
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O mundo sempre foi diverso. No en-
tanto, diferentes formas de viver a 
sexualidade, de expressar os gêne-

ros, de formar família e a liberdade para vi-
ver as identidades culturais e religiosas se 
tornaram cada vez mais visíveis em nossa 
sociedade devido à histórica luta por esses 
direitos. Por outro lado, vemos uma ascen-
são da intolerância e dos discursos de ódio, 
em parte incentivados pelo suposto anoni-
mato de escrever atrás da tela de um com-
putador ou celular. É por isso que, muitas 
vezes, nossos gritos de liberdade são sufo-
cados pelo medo de ser quem somos. 

Se o respeito ao outro deve ser premissa 
na convivência social de toda(o) cidadã e 
cidadão, também deve embasar o traba-
lho da(o) Psicóloga(o). Está no Código de 
Ética Profissional que a(o) Psicóloga(o) não 
pode induzir a pessoa atendida “a convic-
ções políticas, filosóficas, morais, ideológi-
cas, religiosas, de orientação sexual ou a 
qualquer tipo de preconceito, quando do 
exercício de suas funções profissionais”. 

As vivências de cada um exercem enorme 
influência sobre a sua subjetividade e po-
dem gerar sofrimentos mentais diferentes. 
“Aquilo que faz sentido para a vida das pes-
soas e que as constitui deve estar intima-
mente relacionado e deve ser amplamente 
considerado pelas(os) Psicólogas(os), uma 
vez que somos profissionais habilitadas(os) 
para intervir nos mais diversos contextos 
humanos”, diz a Psicóloga Angela Sanson 
Zewe (CRP-08/06216) em artigo publicado 
nesta revista em 2017 (edição 113). 

É o caso, por exemplo, do racismo sofrido 
pelas pessoas negras. Segundo a Psicóloga 
Fernanda Pedroza (CRP-08/21395), que con-
cedeu entrevista ao Conselho Regional de 
Psicologia do Paraná (CRP-PR) em 2017 no Dia 
da Consciência Negra, a(o) profissional pre-
cisa conhecer os impactos do racismo para 
oferecer um atendimento de qualidade. “A(O) 
Psicóloga(o) deve primeiro entender sobre 
a construção histórica do racismo no Brasil 
para não invalidar o que a pessoa está tra-
zendo. Pelo que aparece em meu consultório 
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percebo que, para além da invisibilidade do 
racismo, a pessoa negra que procura atendi-
mento tem receio de ser invalidada, rotulada 
como paranoica ou até patologizada pela(o) 
Psicóloga(o). Deve-se levar em consideração o 
lugar de fala de cada indivíduo.”

Da mesma forma ocorre com outros pú-
blicos, como mulheres, homo e bissexuais, 
travestis e transexuais, pessoas com defici-
ência, migrantes, populações em situação 
de rua, etc. “Falamos do reconhecimento 
das individualidades, mas a formação nos 
ensina a lidar como um todo, e não nas 
suas particularidades”, analisou a Psicóloga 
Michely Ribeiro (CRP-08/18161), em entrevis-
ta sobre as mulheres publicada na Revista 
Contato (edição 116). 

Um exemplo do quanto é preciso se destituir 
de pré-julgamentos ou juízos de valor é o aten-
dimento a migrantes, refugiados e apátridas, 
uma vez que estas pessoas trazem consigo 
histórias de uma vida em outro país, memó-
rias de familiares e amigos e, claro, a cultura 
de lugares tão diferentes como Síria, Haiti e 
Venezuela, para citar apenas alguns exem-
plos. Para a ex-coordenadora do Núcleo de 
Psicologia e Migrações (Nupsim) do CRP-PR, 
Rima Awada (CRP-08/17102), o acolhimento 
e a compreensão da diversidade cultural são 
fundamentais no trabalho com migrantes. 
“Cultivar a inteligência cultural dá a possibili-
dade de se abrir ao desconhecido, livrando-se 
de estereótipos e preconceitos tão arraigados 
e ao mesmo tempo tão equivocados na so-
ciedade atual”, disse ela em entrevista no Dia 
Internacional do Migrante de 2017, lembrado 
em 18 de dezembro. 

Isso não significa, no entanto, que a pessoa 
que trabalha com Psicologia não possa ter 
as suas crenças e opiniões. O que não pode 
acontecer é a(o) profissional trazer suas vi-
vências pessoais para o atendimento. “A 
Psicologia não está à mercê das escolhas ou 
predileções pessoais das(os) profissionais. As 
características individuais e as escolhas par-

ticulares das(os) Psicólogas(os) estão comple-
tamente desatreladas do intuito ou do poder 
de se inaugurar uma nova Psicologia pessoal”, 
conclui o texto da Psicóloga Angela Zewe. 

Direitos Humanos

A Comissão de Direitos Humanos do CRP-
PR não para de crescer. Desde 2016, foram 
criados diversos núcleos especializados em 
populações vulneráveis: diversidade de gê-
neros e sexualidades; infância e juventude; 
população em situação de rua; migrantes, 
refugiados e apátridas; populações carcerá-
rias; e política de drogas, além de um núcleo 
sobre questões étnico-raciais. “Cada público 
enfrenta questões particulares, próprias de 
sua condição. Mas, acima de tudo, é preci-
so defender e lutar pelos Direitos Humanos 
de todas e todos”, afirma a coordenadora da 
Comissão, Sandra Regina Fergutz dos Santos 
Batista (CRP-08/02667). 

O objetivo deste trabalho, realizado por 
quase 30 colaboradoras(es) em Curitiba, 
Maringá, Londrina e Foz do Iguaçu (núme-
ros de junho de 2018), é fazer com que os 
Direitos Humanos mais fundamentais sejam 
respeitados. O bem-estar e a saúde mental 
das pessoas só é possível quando há liberda-
de, segurança e dignidade. Algo ainda mui-
to distante da realidade brasileira, país que 
mata mulheres, negros e negras, pobres e 
pessoas LGBTIs, que mantém uma das maio-
res populações carcerárias do mundo e que 
assiste, dia após dia, ao desmonte de políti-
cas públicas importantes nas áreas de assis-
tência social e saúde mental, entre outras. 

Ao basear o trabalho “no respeito e na pro-
moção da liberdade, da dignidade, da igual-
dade e da integridade do ser humano” – prin-
cípio fundamental do Código de Ética que 
norteia a atuação de Psicólogas e Psicólogos 
–, a Psicologia pode contribuir para a cons-
trução de uma sociedade em que a diferen-
ça não produz desigualdade; uma sociedade 
mais justa e equitativa para todas e todos.
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Se a Terra existisse há apenas 24 ho-
ras – o planeta tem, na verdade, 
cerca de 4,5 bilhões de anos –, o ser 

humano estaria aqui há cerca de três se-
gundos. Essa comparação foi feita pelo 
cientista Christopher Lloyd no livro "O 
Que Aconteceu na Terra?". Em tão pou-
co tempo, no entanto, fomos capazes 
de produzir drásticas alterações no meio 
ambiente, especialmente após a revolu-
ção industrial entre o final dos anos 1700 
e meados do século seguinte. Por outro 
lado, a natureza também interfere, de for-
ma positiva e negativa, na vida humana. 
Esta relação em duas vias é a base de es-
tudos da Psicologia Ambiental.

Segundo Eduardo Chierrito de Arruda 
(CRP-08/22624), coordenador da Comissão 
de Psicologia Ambiental em Maringá, o 
meio ambiente é um sujeito de direitos, 
diferentemente de outras abordagens 
que o consideram um “mero backgroud 
da ação humana”. “A Psicologia Verde ou 
Conservacionista tem por intuito a con-

servação do meio ambiente, uma vez 
que ele nos afeta e é afetado pelas nos-
sas ações”, explica. O Psicólogo acrescen-
ta que o conceito de ambiente positivo 
também é diferente do ponto de vista da 
Psicologia Ambiental. “O ambiente positi-
vo é aquele que promove saúde e bem-es-
tar aos indivíduos. Porém, para que isso 
seja sustentável, é preciso que haja um 
comportamento pró-ambiental e pró-so-
cial”, destaca. 

A temática pró-social representa uma 
tomada de decisão consciente em favor 
de contextos de trabalhos humanizados 
e iniciativas de coletividade. Neste sen-
tido, demonstra-se a preocupação e a 
valoração das comunidades e da força 
de trabalho. Já no âmbito pró-ambien-
tal são identificadas atitudes conscientes 
que consideram o meio ambiente como 
um sujeito ativo, buscando estratégias 
sustentáveis e mudanças de hábitos ro-
tineiros – como a troca de plásticos por 
materiais reutilizáveis. 

+ Psicologia 
+ Sustentabilidade
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Para saber 
mais

Nota técnica sobre a 
atuação da Psicologia na 
gestão integral de riscos 
e de desastres
bit.ly/2uveBJV

A Psicologia Ambiental e as 
diversas realidades huma-
nas, disponível na Revista 
Psicologia USP (16) 1/2.
bit.ly/2L6s4SY

“De fato, a mudança é complexa e diversas 
estratégias podem ser incentivadas, entre 
elas a sensibilização ambiental, a promo-
ção de ambientes positivos e a incremen-
tação das variáveis do comportamento 
pró-ambiental nas diferentes políticas e 
setores da sociedade, além da superação 
de um modelo hegemônico e com caráter 
parasitário”, conclui Eduardo.

Emergências e desastres

Com a ocorrência de eventos climáticos 
ou desastres ambientais, a presença da(o) 
Psicóloga(o) se tornou cada vez mais impor-
tante nestes contextos. “Nos casos em que 
você terá apenas um contato, realizamos 
apenas os primeiros cuidados psicológicos. 
É preciso ajudar a pessoa a se reorganizar 
em suas demandas de sobrevivência e a 
pensar o que é mais importante para ela e 
sua família naquela hora para que possam 
estar protegidos”, explicou, em entrevista 
à Revista Contato (edição 110), a Psicóloga 
Ionara Vieira Moura Rabelo (CRP-09/001661), 
da organização Médicos sem Fronteiras.

De acordo com a mesma reportagem, inti-
tulada “Porta-vozes da esperança”, a orga-
nização é fundamental para que a equipe 
de Psicólogas(os) não acabe prejudicando 
a estratégia de atendimento à população. 
“A empatia é uma característica humana e 
faz de nós pessoas mais sensíveis à dor do 
outro, independente da nossa profi ssão. No 
entanto, a(o) Psicóloga(o) que atua ou dese-
ja atuar nesses contextos somente deve se 
deslocar se de fato houve levantamento da 
demanda e algum tipo de convocação pelos 
órgãos responsáveis. Qualquer tipo de vo-
luntariado num contexto de crise deve pres-
supor algum tipo de organização, ou será 

mais um problema em vez de uma ajuda”, 
explicou a Psicóloga Eveline Fávero (CRP-
08/22258), atual coordenadora da Comissão 
de Psicologia Ambiental de Curitiba.

O Psicólogo português José Palma-Oliveira, 
que esteve no Brasil em 2017 e concedeu 
uma entrevista à Revista Contato (edição 
114), destaca que a intervenção imediata-
mente após o desastre é importante, mas a 
atuação da Psicologia vai muito além: “Nós 
estamos focados em fazer a intervenção nos 
primeiros dias, quando, na realidade, deve-
ríamos fazer depois, porque, nos primeiros 
dias, um bombeiro, um policial ou um enfer-
meiro poderiam prestar os primeiros socor-
ros psicológicos. Mas, depois, no pós-trau-
ma, só nós é que podemos intervir. E aí é que 
deveríamos intervir mais.”

Cidades mais sustentáveis

Os modos de viver nas cidades também 
podem ser benefi ciados pela atuação de 
Psicólogas(os), em conjunto com profi ssio-
nais de outras áreas, como arquitetos(as). 
“Compreender como as pessoas sentem, vi-
venciam, apropriam-se e constroem a identi-
dade de lugar propicia uma lente diferencia-
da sobre o modo de interação do indivíduo 
com seu entorno físico, e, consequentemen-
te, pode auxiliar na construção de novas fer-
ramentas para o design das cidades. Em sua 
análise, a(o) Psicóloga(o) deve considerar as 
dinâmicas psicoambientais, socioculturais 
e econômicas, evitando uma visão reducio-
nista da vivacidade referente à habitação”, 
disseram os Psicólogos Eduardo Chierrito de 
Arruda (CRP-08/22624), Rute Grossi Milani 
(CRP-08/5806) e a arquiteta Amanda Valente 
Pusch (CAU A126432-0) em artigo publicado 
na Revista Contato (também na edição 114). 
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A sociedade atual vive um processo 
que os especialistas chamam de “judi-
cialização da vida”. As questões perti-

nentes aos relacionamentos humanos estão, 
cada vez mais, sendo mediadas por juízes, 
promotores e outros profissionais do Direito. 
Sendo assim, algumas demandas jurídicas 
são complexas, pois envolvem aspectos 
psicológicos e sociais. Em alguns casos, ao 
contrário de resolver um problema, os pro-
cedimentos jurídicos acabam gerando sofri-
mento e, não raro, as partes envolvidas saem 
das audiências com sentimento de injustiça.

Mas, se a lei é a mesma para todos, a(o) 
Psicóloga(o) traz para o Sistema de Justiça 
o olhar amplo, que busca ir além da obje-
tividade do sistema legal, para uma com-
preensão do que há de subjetivo em cada 
ser humano e em cada relação. A escuta, 
aqui, é tão essencial como em qualquer 
outra área da Psicologia; olhar o outro, 
ouvir, e atuar para garantir, juntamente 
com outros profissionais, mais direitos e 
uma justiça mais humana. 

O que a(o) Psicóloga(o) pode fazer?

A atuação da(o) Psicóloga(o) na interface 
com o Sistema de Justiça é bastante antiga 
e, no início, era bastante focada no psico-
diagnóstico de pessoas em conflito com 
a lei. Com o passar dos anos e a regula-
mentação da Psicologia como profissão, 
na década de 1960, a presença da(o) pro-
fissional se expandiu para o Direito Civil. 
Atualmente, a atuação psicológica é pre-
sente em quase todas as áreas do direito 
em diversas instâncias jurídicas. 

De acordo com a Resolução CFP nº 
013/2007, que estabelece as especialidades 
na Psicologia, as possibilidades de atuação 
da(o) Psicóloga(o) neste campo vão desde 
o planejamento e execução de políticas pú-
blicas e de cidadania até a avaliação psico-
lógica em diversos contextos jurídicos. Com 
seu olhar amplo sobre as condições psico-
lógicas, a(o) profissional fornece subsídios 
ao processo judicial, em áreas como direito 
de família (disputas de guarda e alienação 

+ Psicologia 
+ Direitos
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parental), direito da infância e adolescência 
(violação de direitos, adoção, medidas so-
cioeducativas para adolescentes em confl i-
to com a lei), direito do trabalho (assédio 
e dano moral), direito criminal (crimes em 
geral e especifi camente contra a criança ou 
adolescente e contra a mulher).

A(O) Psicóloga(o) Jurídica(o) também está 
presente e tem papel muito importante em 
ambientes onde há pessoas privadas de li-
berdade, sejam adolescentes em confl ito 
com a lei que estão cumprindo medida so-
cioeducativa ou a população carcerária.

A atuação nesta área não é regulamen-
tada por resolução específi ca desde 2015, 
quando a Resolução CFP nº 012/2011 foi 
suspensa pela Justiça da 1ª Vara Federal 
de Porto Alegre. À época, dez Conselhos 
Regionais de Psicologia, incluindo o do 
Paraná, publicaram nota de orientação 
sobre a atuação nos sistemas prisionais. 

A nota explica que, com base no Código de 
Ética Profi ssional do Psicólogo (CEPP) e nor-
matizações, a(o) Psicóloga(o) deve atuar, 
em qualquer contexto, visando a “promover 
a saúde e a qualidade de vida das pessoas e 
das coletividades e contribuir para a elimi-
nação de quaisquer formas de negligência, 
discriminação, exploração, violência, cruel-
dade e opressão”, com responsabilidade so-
cial e análise crítica e histórica da realidade 
política, econômica, social e cultural. 

Passado, presente e futuro

Em processos judiciais, as(os) profi ssio-
nais da Psicologia também não são res-
ponsáveis por dizer, com bases nas en-
trevistas e nos testes utilizados em uma 
avaliação psicológica, se algo, como um 

crime, por exemplo, ocorreu. Também 
não podem afi rmar, por exemplo, se uma 
pessoa será capaz de voltar a cometer um 
crime, uma vez que não há instrumento 
científi co que seja capaz de produzir esse 
tipo de resposta.

O que as(os) Psicólogas(os) que atuam 
em interface com o Direito fazem é uma 
avaliação das condições psicológicas de 
quem está sendo avaliado, seja vítima ou 
suspeito de ter cometido um crime ou até 
mesmo pessoas que estão dispostas, por 
exemplo, a adotar uma criança. Com base 
na ciência psicológica, as(os) profi ssionais 
podem avaliar aspectos como característi-
cas da personalidade, disposições e aspec-
tos emocionais da pessoa que está sendo 
avaliada. Estas informações irão subsidiar 
os operadores do Direito, sobretudo os 
juízes, que irão tomar suas decisões rela-
cionando essas informações com outras 
provas e dados apresentados no processo.

Psicologia e Direito: uma interface 
necessária

A interconexão entre a área jurídica e 
campos como as políticas públicas de 
saúde e educação exigem da(o) profi s-
sional de Psicologia uma possível articu-
lação entre estes conhecimentos. A(O) 
profi ssional precisa ter conhecimento das 
interfaces que compõem a especifi cida-
de que esse contexto exigirá do seu tra-
balho. A Psicologia Jurídica é o produto 
da interconexão entre a Psicologia, a lei, 
os direitos, o saber e a prática jurídica. 
Desta forma, a(o) Psicóloga(o) deve ter 
sua atuação fundamentada não somen-
te nas teorias psicológicas, mas também 
nos diferentes saberes que compõem a 
singularidade dessa área.

Para saber 
mais

O trabalho do psicólogo no 
campo jurídico. Roberto Cruz, 
Saidy Karolin Maciel e Dario 
Cunha Ramirez. Editora Casa 
do Psicólogo, 2005, São Paulo.
bit.ly/2zKRqQK

Psicologia Jurídica no Brasil. 
Hebe Signorini Gonçalves 
e Eduardo Ponte Brandão. 
Editora Nau, 2004, Rio de 
Janeiro. 
bit.ly/2LgEoze

bit.ly/2mMViY7
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Incorporar um novo personagem é uma 
tarefa que demanda um longo tempo 
de preparação de atores e atrizes, in-

cluindo estudos e preparação psicológica. 
O Psicólogo Tonio Luna (CRP-08/07258) 
atua na preparação de atores, com o 
foco na liberação de questões pessoais e 
na dedicação ao personagem. “Eu quero 
que o ator saia deste processo sempre 
uma pessoa melhor do que era quando 
começou, que possa aprender algo de po-
sitivo para sua vida”, explica o Psicólogo 
Corporal. Tonio trabalha traçando rela-
ções entre a psique e o corpo em cena. 
“Passei a observar não só o corpo do ator 
em cena, mas também o que influencia-
va psiquicamente para que ele fizesse ou 
não o personagem”, comenta. 

No entanto, a relação da Psicologia com 
a cultura vai muito além do palco. “A arte 
é produto e consequência de uma cultura 
e também interfere nesta, ou seja, é uma 
via de mão dupla. A arte é um recurso 
que promove a tolerância necessária para 

que o ser humano sustente a dura reali-
dade da vida cotidiana. Mas, ela vai além 
disso, ao permitir que as pessoas passem, 
de fato, a viver, ou seja, é uma constru-
ção subjetiva da própria realidade. Nesta 
construção a Psicologia faz suas leituras 
e interferências”, explica Tonio Luna, lem-
brando que a cultura de cada povo é di-
versa, mas, em todos os lugares, há mani-
festações artísticas importantes.  

A arte na terapia
A Psicóloga Ivana Lúcia Hilgenberg 
Guimarães Vieira (CRP-08/3932) mantém 
em sua casa um arquivo com diversas pin-
turas em aquarela feitas por seus pacien-
tes. Nestes trabalhos, ela mostra o quan-
to é possível perceber características do 
paciente nos traços, cores e formas retra-
tadas no papel. Além disso, a Psicóloga 
conta que, a partir de esculturas de ar-
gila, por exemplo, pacientes com alguma 
dificuldade cognitiva podem desenvolver 
habilidades e perceber as próprias formas 
de ver o mundo. 

+ Psicologia 
+ Cultura
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Início: 25 de agosto de 2018 - sábado.

Formato: uma aula ao mês, das 8h30 às 17h00.

Período: agosto de 2018 a julho de 2019.
(com duas aulas em fevereiro de 2019)

Destinado a: Psicólogos.

www.intercef.com.br
CURITIBA - PR

Rua Tapajós, 577 |  Curitiba - PR  | Cep: 80510-330 
Fone/Fax: 41 - 3338-8855 | Celular : 41 - 99861-4873  
intercef@intercef.com.br | CRP 08-PJ/00215

Inscrições abertas, vagas limitadas!
Garanta já sua vaga!!

O CURSO DE TÉCNICAS E RECURSOS NA 
PSICOTERAPIA   TEM COMO OBJETIVO desenvolver e 

ampliar recursos terapêuticos diversificados, para instrumentar o 

terapeuta no uso de técnicas variadas, destinadas à terapia com 

crianças, adolescentes, adultos, casais, famílias e grupos.

A METODOLOGIA TEÓRICA E VIVENCIAL oferece a oportunidade 

ao terapeuta de aprender como aplicar e processar os recursos 

terapêuticos, partindo de sua experiência pessoal.

Venha exercitar sua capacidade criativa!

Expressar as emoções e sentimentos por 
meio da arte pode ser uma importante fer-
ramenta durante o atendimento psicológico, 
e é possível ser usada pontualmente mesmo 
quando não faz parte da estratégia terapêu-
tica da(o) Psicóloga(o). “Atendo muitos pa-
cientes que são encaminhados por colegas 
para fazer a intervenção com o auxílio da 
arte. É importante mostrar um método dife-
rente que intensifi que e transforme questões 
a serem trabalhadas”, explica Ivana.

Artista e Psicóloga(o)
A Comissão de Psicologia e Cultura do 
Conselho Regional de Psicologia do Paraná 
(CRP-PR), coordenada por Tonio Luna, 
possui diversos projetos para conhecer 
a produção artística da(o) Psicóloga(o) – 
seja no teatro, pintura, escultura, poesia, 
música, cinema, dança, literatura, foto-
grafi a, etc. “O projeto ‘segundo trabalho’ 
tem por objetivo conhecer o olhar que a(o) 
Psicóloga(o) tem sobre o trabalho artístico 
e qual o seu processo criativo”, explica o 
coordenador da Comissão. 

A Psicologia na arte
Não é raro encontrarmos em todos os tipos 
de arte uma forma de aprender mais sobre a 
Psicologia. O cinema e o teatro são duas das 
principais expressões nas quais a psique hu-
mana é explorada. A lista de fi lmes “que todo 
mundo que gosta de Psicologia deve assistir” 
estão por toda a parte na internet, obras que 
dão forma e vida às mais diversas ações e 
emoções da complexa mente humana.  

As emoções também são, há séculos, maté-
ria-prima de obras literárias. Contos, poesias 
e romances clássicos ou contemporâneos nos 
fazem viajar por entre paisagens e também 
pelos rincões da mente de personagens tão 
distintos e, ao mesmo tempo, tão iguais em 
suas questões humanas. “É impossível uma 
escrita que não esteja profundamente ligada 
ao indivíduo, a suas vivências e àquilo que 
ele tem em seu repertório. A linguagem vai 
ser fruto de uma possível interação entre os 
processos de pensamento, estruturas e fun-
cionalidades biológicas e o contexto social”, 
explicou o Neuropsicólogo Everton Adriano 
de Morais (CRP-08/ 19778) em entrevista so-
bre a escrita (Revista Contato, edição 117). 

bit.ly/2M9wwfG
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+ Psicologia 
+ Cidadania

Quando nos graduamos em 
Psicologia, nas cerimônias de co-
lação de grau ou de entrega da 

Carteira de Identidade Profi ssional, ini-
ciamos nosso juramento afi rmando que, 
como Psicólogas(os), nos compromete-
remos a colocar a profi ssão a serviço da 
sociedade brasileira, contribuindo para o 
desenvolvimento da Psicologia na direção 
das demandas sociais, promovendo saúde 
e qualidade de vida para todas e todos. 
Por conta da Resolução nº 002/2006 do 
Conselho Federal de Psicologia (CFP), que 
estabelece referência para os símbolos ofi -
ciais da Psicologia, este discurso é proferido 
por Psicólogas e Psicólogos de todo o país 
há anos. É algo que nos unifi ca, que nos dá 
identidade e que dimensiona o nosso desa-
fi o como profi ssionais no Brasil.

Nosso Código de Ética (Resolução CFP nº 
010/2005), instrumento que baseia a atu-
ação profi ssional das(os) Psicólogas(os), 
também expressa uma concepção de hu-
manidade e de sociedade que determina 

a direção das relações entre os indivíduos. 
Desde seus Princípios Fundamentais, ele se 
refere à Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e a aspectos que refl etem o com-
promisso ético da categoria com a promo-
ção de uma sociedade mais justa e iguali-
tária. Neste sentido, a Psicologia brasileira 
tem um compromisso com a promoção da 
liberdade, da dignidade, da igualdade e da 
integridade do ser humano. Deve contribuir 
com a eliminação de quaisquer formas de 
negligência, discriminação, violência, cruel-
dade e opressão.

Esses princípios que orientam a Psicologia 
têm colocado nossa profi ssão à prova, em 
contextos sociais cada vez mais confl iti-
vos, desagregadores e violentos. Margareth 
Thatcher, ex-Primeira Ministra do Reino 
Unido e uma das protagonistas da política 
econômica neoliberal no mundo, declarou 
certa vez que “a sociedade não existe”: o 
que há são indivíduos e empresas em perma-
nente competição. Esta forma de produção 
social de vida tem uma enorme potência
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destrutiva, que gera relações de competitivi-
dade e rivalidade entre as pessoas, causando 
ansiedade e depressão. Como promover saú-
de e cidadania neste contexto?

O pacto social que compôs a Constituição 
Federal de 1988 permitiu a ideia de um 
Estado Democrático, destinado a assegurar 
o exercício dos direitos sociais e individuais, 
a liberdade, a igualdade e a justiça como va-
lores fundamentais de uma sociedade fra-
terna, pluralista e sem preconceitos, com 
harmonia social e compromisso com a solu-
ção pacífica das controvérsias. No entanto, 
a desagregação consequente da crise social 
que vivemos tem feito crescer posições que 
regridem o pacto constitucional e aumen-
tam a violência de Estado.

Temos sentido, no cotidiano da prática psico-
lógica, a desumanização de grupos sociais, 
como mulheres, LGBTI, migrantes, popula-
ção de rua, que produz incontáveis violên-
cias físicas e simbólicas; a atual política de 
drogas reforça o punitivismo, o Estado Penal 
e o encarceramento seletivo, além de signi-
ficar o aumento dos assassinatos de jovens 
negros e periféricos; a violência midiatizada 
gera a permanente sensação de medo, que 
reforça a lógica da “justiça feita pelas pró-
prias mãos” e de que “bandido bom é bandi-
do morto”. Iniciativas legislativas procuram 
reduzir a maioridade penal ou armar a po-
pulação, uma cortina de fumaça sobre a real 
situação da Segurança Pública brasileira.  
Com a maior crise econômica que o país já 
viveu, o novo regime fiscal da União impõe 
uma redução drástica no investimento para 

políticas públicas, especialmente do eixo da 
Seguridade Social (previdência, saúde e as-
sistência social), o que tende a aprofundar a 
pobreza e a desigualdade social. 

Neste contexto, a Psicologia brasileira tem 
sido convidada à promoção de mais cidada-
nia. É preciso sempre alinhar nosso exercí-
cio profissional aos Princípios Fundamentais 
do Código de Ética e às Resoluções dos 
Conselhos Regionais e Federal de Psicologia, 
que nos instrumentalizam para compre-
ender nosso fazer técnico com rigor ético, 
cientificidade e laicidade. Somos uma pro-
fissão nova, com pouco mais de 50 anos de 
regulamentação no Brasil. No entanto, fa-
zemos parte incontestável das transforma-
ções sociais que o país viveu nestas últimas 
décadas. A Psicologia tem se colocado com 
uma ciência e profissão que contribui para o 
enfrentamento da opressão, que não chan-
cela nem preconceito nem discriminação 
nos diversos campos profissionais, nas prá-
ticas emergentes e mesmos nas mais tradi-
cionais. Construímos os Direitos Humanos 
na clínica, nas organizações, nas escolas e 
equipamentos sociais, na Saúde Mental ou 
no Sistema de Justiça. Em todos os lugares! 

Mais Psicologia é mais cidadania porque 
está na base da nossa atuação profissional 
o compromisso com a garantia, proteção e 
promoção dos direitos sociais. E, para isto, é 
necessário que estejamos permanentemente 
conectados com o que existe de vivo, criativo 
e pulsante na sociedade: com a criticidade, 
com a ética, com as pessoas em suas plurali-
dades e diversidades e com a democracia. 
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A dor de perder um ente querido 
ou de viver os últimos momentos 
diante de uma doença terminal. O 

medo ao receber um diagnóstico difícil. A 
alegria do nascimento de uma criança. A 
angústia de ver os dias passando enquan-
to o transplante de um órgão não chega. 
As incertezas frente a uma cirurgia e suas 
implicações. O dia a dia em um hospital 
pode reservar emoções tão intensas quan-
to diferentes. E, neste contexto no qual 
a rotina é tão modificada e a tristeza, na 
maior parte das vezes, é predominante, a 
Psicologia traz o acolhimento necessário. 

A Psicologia Hospitalar é uma especialida-
de reconhecida pelo Conselho Federal de 
Psicologia desde o final do ano 2000 (atu-
almente a Resolução vigente é a CFP nº 
013/2007), mas na prática já existe há mais 
tempo que a própria regulamentação da 
Psicologia – a lei que cria a profissão é de 
1962, mas a pioneira Mathilde Neder já fazia 
seus primeiros atendimentos no Instituto 
de Ortopedia e Traumatologia do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo na década de 
1950. Na época, ela atuava no atendimento 
psicológico antes e depois de cirurgias de 
coluna e trabalhou com pacientes autistas.

A área de atuação cresceu, chegou a cada 
vez mais instituições hospitalares e de saú-
de e hoje está presente em nos níveis se-
cundário e terciário de hospitais (inclusive 
Unidades de Terapia Intensiva), ambulató-
rios, clínicas, pronto atendimento, grupos 
terapêuticos, etc. De forma integrada ao 
restante da equipe, o objetivo dos atendi-
mentos é garantir a saúde de forma inte-
gral aos pacientes, familiares e, também, 
aos próprios funcionários – uma vez que, 
de acordo com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), a saúde se constitui de um 
bem-estar mental, físico e social. 

O que interessa à Psicologia Hospitalar não é 
a doença em si, mas a relação que o doente 
tem com seu sintoma. Neste sentido, o tra-
balho da(o) Psicóloga(o) passa por questões 

+ Psicologia 
+ Acolhimento
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elementares como a morte e a terminalidade, 
a bioética, a interdisciplinaridade, a relação 
médico-paciente e a humanização. A inter-
venção psicológica visa a auxiliar o pacien-
te e seus familiares a elaborar os impactos 
do adoecimento, da internação e, também, 
do luto, mediando a relação entre família-
-paciente e paciente-equipe para tornar 
o ambiente menos hostil. “As relações no 
hospital são bastante focadas no médico 
e tendem a ser superespecializadas. Com 
isso, perdeu-se o olhar mais integral, sobre 
o todo. O paciente possui outras necessida-
des, está inserido em um contexto social, e 
isto infl uencia a forma como ele lida com a 
doença e com os ciclos da vida”, explica a 
Psicóloga Giovana Cristina Angioletti (CRP-
08/09620), coordenadora da Comissão de 
Psicologia Hospitalar do CRP-PR.

E a(o) Psicóloga(o), nesta área, depara-se 
com uma infi nidade de situações e com 
os mais diversos públicos. São crianças, 
adolescentes, adultos e idosos que podem 
apresentar os mais diferentes quadros clí-
nicos: pacientes com doença graves, com 
sofrimento mental, pessoas vítimas de vio-
lência, prestes a realizarem procedimentos 
cirúrgicos, gestantes e parturientes, pesso-
as que sofreram acidentes e apresentam 
sequelas, que serão internados ou recebe-
rão alta, além de muitos outros casos que 
podem ocasionar desequilíbrio emocional. 

A principal função da(o) Psicóloga(o) é ava-
liar e acompanhar as intercorrências psíqui-
cas dos pacientes, familiares e até mesmo 
da equipe profi ssional, que também precisa 
de cuidados, mesmo que, em alguns casos, 
a intervenção seja breve ou até mesmo fei-
ta em um único atendimento.

Bioética

Quando a vida começa? Quando ela deve 
terminar? Dilemas como este são parte da 
rotina de profi ssionais que atuam na aten-
ção à saúde, incluindo a(o) Psicóloga(o). A 
tecnologia, ao trazer mais possibilidades 
em todas as fases do ciclo da vida, pode 
também tornar a relação equipe-paciente 
despersonalizada, desprovida de acolhi-
mento. O trabalho da(o) Psicóloga(o) leva 
em consideração a subjetividade de cada 
pessoa, não tratando um paciente como 
igual ao outro. Nesta conta entram aspec-
tos culturais, religiosos e morais de cada 
sujeito e de suas famílias, sendo que as 
decisões devem ser tomadas de forma in-
tegrada entre estes e as equipes de saúde. 
“A humanização busca retomar a autono-
mia dos pacientes e familiares. Os profi s-
sionais de saúde precisam ter a consciên-
cia de que oferecem a visão técnica, mas 
que não podem impor um tratamento. 
A partir do momento em que se ouve o 
paciente, que ele compreende o que está 
acontecendo, a decisão passa a ser con-
junta”, avalia Giovana. 

Nos casos mais difíceis, como a decisão de 
prolongar ou não a vida em estágios ter-
minais, os debates ainda estão se fortale-
cendo, segundo a Psicóloga: “Existe ainda 
um embate sobre prolongar a vida a todo 
custo, o que chamamos de obstinação te-
rapêutica, e oferecer cuidados paliativos 
para que os últimos momentos sejam de 
qualidade. O importante é oferecer infor-
mação ao paciente, por mais difícil que 
seja o diagnóstico, e levá-lo a refl etir, jun-
tamente com seus entes próximos, sobre 
a melhor decisão”. 

Para saber 
mais

A psicologia no cenário hospitalar: 
encontros possíveis. Gabriela 
Quadros de Lima Stenzel, Mariana 
Esteves Paranhos, Vinícios Renato 
Thomé Ferreira, 2012, Porto Alegre.
bit.ly/2zIaPSx

Entrevista com a Psicóloga 
Mathilde Neder 
bit.ly/2NmWEUN
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“Escolha um trabalho que você 
ama e você nunca terá que 
trabalhar um dia sequer na 

vida.” Esta frase, atribuída ao filósofo 
Confúcio, é bastante usada em progra-
mas motivacionais e reflete a maneira 
como a nova geração que está chegando 
ao mercado se relaciona com o trabalho. 
Perseguir a felicidade plena no emprego 
pode ser utópico, mas é uma resposta ao 
que os números nos mostram: de acordo 
com o Internacional Stress Management 
Association no Brasil (ISMA-BR), cerca de 
30% dos trabalhadores brasileiros sofrem 
de burnout, uma condição de estresse ex-
tremo causado pela atividade profissio-
nal. Em 2016, quase 40% dos afastamen-
tos do trabalho no Brasil foram causados 
por transtornos de ansiedade ou depres-
são; no mundo, há cerca de 300 milhões 
de pessoas afetadas por estes transtor-
nos, o que causa um prejuízo estimado de 
1 trilhão de dólares ao ano, de acordo com 
a Organização Mundial da Saúde (OMS).

As gerações Y e Z, como são conhecidos 
os jovens nascidos entre os anos 1980 e 
2000 e que já são maioria em algumas 
empresas, buscam cada vez mais boas 
condições de trabalho, com reconheci-
mento financeiro, sim, mas principal-
mente desenvolvimento e aprendizado, 
jornadas flexíveis e oportunidade de ino-
var. No entanto, é preciso estar atento a 
diversas questões relacionadas ao mun-
do do trabalho e que podem comprome-
ter a saúde mental de trabalhadoras e 
trabalhadores. “A flexibilização [da carga 
horária] ajuda na prevenção dos males 
do estresse, mas não basta. O estresse 
está muito relacionado às pressões, às 
demandas, aos prazos apertados, aos 
relacionamentos tóxicos, às lideranças 
despreparadas, etc., o que infelizmente, 
apesar dos novos modelos de gestão, ain-
da é muito presente no ambiente de tra-
balho”, explicou, em entrevista à Revista 
Contato (edição 116), a Psicóloga Janete 
Knapik (CRP-08/06582).  

+ Psicologia 
+ Desenvolvimento
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A Psicologia Organizacional e do Trabalho 
contribui, neste contexto, para trazer re-
lações mais humanas às organizações. “[A 
Psicologia] traz qualidade de vida no am-
biente de trabalho e também na família e 
na sociedade, além de um sentimento de 
pertencimento e realização pessoal para 
os empregados”, diz Janete. Desta for-
ma, o trabalho da(o) Psicóloga(o) dentro 
das empresas é fundamental para reduzir 
números como os que vimos no início do 
texto e outros igualmente preocupantes, 
como o de assédio moral e sexual: dados 
da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) mostram que 52% das mulheres já 
sofreram com o assédio sexual. 

De acordo com a Psicóloga Arianna 
Rodrigues Alboite Bescorovaine (CRP-
08/10268), que conversou com a equi-
pe da Revista Contato para a matéria 
sobre o feminismo (edição 116), as em-
presas que contam com profissionais 
da Psicologia no corpo de funcionários 
possuem mais condições de fazer o aco-
lhimento das vítimas e até mesmo o 
reconhecimento de que algo está acon-
tecendo. “Infelizmente, nem todas as em-
presas contam com políticas tão claras 
contra o assédio. Quando a empresa se 
posiciona e age com firmeza, o agressor 
passa a pensar duas vezes antes de as-
sediar e, normalmente, os casos acabam. 
O acolhimento, a escuta e a proximidade 
com as funcionárias são fundamentais. 
Psicólogas(os) de RH não podem ficar 
dentro de suas salas, precisam estar onde 
as pessoas estão”, analisa a especialista. 

Olhar mais humano, mais desenvolvimento 

Escolher uma profissão e conseguir um 
emprego costuma ser um grande desa-
fio. Porém, pode ser apenas o início de 
uma série de situações que se apresentam 

durante uma carreira profissional. Neste 
sentido, a Psicologia contribui ao identi-
ficar competências e habilidades de cada 
pessoa para alocá-la em postos nos quais 
se sente confortável e contribui mais para 
a empresa, levando em consideração a di-
mensão estratégica e o desenvolvimento 
de toda a equipe. Da mesma forma, a(o) 
Psicóloga(o) contribui para o mapeamen-
to do clima organizacional e em processos 
de avaliação por competências. 

O olhar mais humano que a(o) Psicóloga(o) 
traz às relações de trabalho é fundamental 
para qualquer empresa e para as pessoas 
que ali atuam. Questionada sobre como 
encontrar felicidade no trabalho, Janete 
Knapik responde: “Buscando uma relação 
de confiança, respeito, valorização dos es-
forços e conquistas pessoais e da equipe, e 
resgate do humano e do afetivo”.

Psicólogas(os) e administradores de em-
presa: uma relação complementar

O setor de Recursos Humanos pode ser 
composto por diversos profissionais, 
e a participação de Psicólogas(os) e 
Administradores de Empresas, em conjun-
to, pode tornar a relação entre os diversos 
colaboradores e gestores de uma empresa 
muito mais harmônica. “Hoje já percebo 
que existe uma relação diferenciada com 
a(o) profissional de Psicologia, um dire-
cionamento de muitas empresas para a 
construção uma relação de ganha-ganha 
entre empresa e empregados. Os papéis 
da(o) Psicóloga(o) e do Administrador de-
vem ser de complementaridade, não com 
atribuições milimetricamente separadas 
e cada um pensando no seu pedaço, mas 
sim como juntos podem construir um am-
biente de trabalho mais produtivo sem 
prejudicar a saúde física e psíquica do tra-
balhador”, analisa Janete. 
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Orientar e fiscalizar a profissão de 
Psicóloga(o) são as funções pri-
mordiais do Conselho Regional de 

Psicologia do Paraná (CRP-PR). É por este 
motivo que a Comissão de Orientação 
e Fiscalização (COF) propõe a você, 
Psicóloga(o), a reflexão sobre a importância 
da consciência do nosso dever quanto a uma 
atuação pautada na ética e na legislação 
profissional. Isso reflete um objetivo de pri-
mar pelo exercício consciente da Psicologia, 
ou seja, uma atuação que leve em conta as 
legislações e, principalmente, o Código de 
Ética Profissional do Psicólogo (CEPP).  

No dia a dia, Orientadoras Fiscais – 
Psicólogas contratadas por concurso públi-
co pelo CRP-PR – atendem as(os) profissio-
nais com registro ativo por  diversos meios: 
telefone, e-mail ou presencialmente. Em 
2017, foram mais de cinco mil orientações.

“Nós mantemos um cadastro atualiza-
do com todas as orientações feitas para 
determinada(o) profissional. Assim, po-

demos perceber quais são as principais 
dúvidas da nossa categoria, o que nos 
permite orientar individualmente com 
mais efetividade e também trabalhar na 
produção de materiais de alcance coleti-
vo, como a coluna publicada na Revista 
Contato”, explica a conselheira Ludiana 
Cardozo Rodrigues (CRP-08/14941), pre-
sidente da COF. No entanto, é importan-
te frisar que a orientação dada pela COF 
nunca é de cunho técnico, mas sim na 
parte de legislação própria da Psicologia 
ou concernente a ela – definida pelo CEPP, 
outras Resoluções dos Conselhos Federal 
ou Regional de Psicologia, notas técnicas 
ou outras leis, decretos e portarias. Isso 
significa que a(o) profissional, sempre que 
necessário, deve aliar a orientação da COF 
com supervisão teórica e técnica.

Primordialmente orientar

Observamos que muitas(os) profissionais 
têm medo da COF, pois a enxergam como 
dispositivo que existe para fiscalizá-las. É 

+ Psicologia 
+ Consciência
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fato que a fiscalização é uma das funções 
da Comissão de Orientação e Fiscalização, 
porém sua função primordial é a de orientar 
a população e as(os) profissionais, visando 
ao fortalecimento da Psicologia e das(os) 
profissionais, mantendo-as(os) conscientes 
das legislações que respaldam sua prática.

O Psicólogo Marcos Roberto Diel (CRP-
08/22871), que conversou com a equipe da 
COF para o artigo publicado em janeiro de 
2018 na Revista Contato, desmitifica o medo 
que algumas pessoas têm da fiscalização. 
"Eu considero de suma importância a vis-
toria realizada pela equipe da COF. Faz dois 
anos que eu sou formado e sinto que o CRP 
precisa estar perto de mim, pois eu me sinto 
amparado e seguro com o CRP fiscalizando e 
orientando os profissionais. Eu gostaria que 
viessem mais vezes no meu consultório." 

Quando a resposta não está na ponta 
da língua 

As Orientadoras Fiscais do CRP-PR atuam 
em parceria com conselheiras(os) designa-
das(os) para a COF, que se reúnem presen-
cialmente uma vez por semana e também 
trocam e-mails diários para garantir que 
as(os) Psicólogas(os) recebam a orientação 
correta em cada caso. A prioridade, neste 
caso, é dar a resposta o mais rapidamente 
possível, primando pela exatidão.

Foi o que aconteceu com a Psicóloga Aline 
Spaciari Matioli (CRP-08/13514), que teve 
seu depoimento publicado na Revista 

Contato (edição 115): "Embora respaldados 
pelo Código de Ética e demais resoluções, 
por vezes a atuação prática é desafiadora, 
pois nos coloca em dúvida sobre nossos 
limites e possibilidades. Diante de um des-
ses momentos, decidi recorrer ao Conselho 
Regional de Psicologia para pedir uma 
orientação. Já no contato via telefone me 
senti acolhida pelo profissional, que se 
comprometeu a levar minha dúvida para 
uma reunião do Conselho. Pouco tempo 
depois recebi o retorno por e-mail de uma 
orientadora fiscal, que, de forma clara e 
objetiva, me deixou mais segura quanto à 
atuação na instituição em que trabalho".

Mais Psicologia na sociedade

Ao amparar as(os) profissionais em suas 
dúvidas mais diversas, a maior beneficia-
da é a sociedade, que recebe um servi-
ço de qualidade e ética. No entanto, há 
um outro resultado nessa conta: quan-
to melhor as pessoas são atendidas por 
Psicólogas(os) em diversas áreas, mais a 
comunidade passa a reconhecer o valor 
da Psicologia em suas vidas. Ao contrário 
de outras profissões mais tradicionais, a 
Psicologia ainda precisa ser fortalecida 
como uma necessidade em prol da saúde 
pública. Cada Psicóloga ou Psicólogo, ao 
atuar de forma consciente e segura, está 
contribuindo para disseminar a profissão 
e, consequentemente, para levar mais 
Psicologia – e tudo que ela representa – 
para a população, responsabilizando-se e 
agindo de forma ética.
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+ Psicologia 
+ Respeito

O compromisso da(o) Psicóloga(o) 
com a própria categoria e com a 
sociedade deve estar pautado no 

respeito e na promoção da liberdade, da 
dignidade, da igualdade e da integridade 
do ser humano. Você pode ter curiosida-
de sobre como funciona a tramitação de 
um processo disciplinar ético no Conselho 
Regional de Psicologia do Paraná (CRP-
PR), desde o momento em que se recebe 
a denúncia até o julgamento do processo 
pelo Plenário. Mais que uma curiosidade, 
entendemos ser direito da(o) Psicóloga(o) 
e da sociedade em geral ter essas infor-
mações, porque o próprio Código de Ética 
Profissional da(o) Psicóloga(o) ressalta 
a importância de “se pautar pelo res-
peito ao sujeito humano e seus direitos 
fundamentais”.

E o respeito, aqui, passa pelo direito de 
ser informada(o) sobre os procedimentos 
adotados no caso de uma denúncia ética. 
Se a ética implica respeito, essa coluna 
traduz o respeito à informação, garan-
tido, em interpretação ampla, no artigo 
5º, inciso XXXIII, de nossa Constituição 
Federal de 1988.

E, para facilitar a exposição, vamos dividir 
o texto em tópicos, abordando as três fases 
gerais da tramitação do processo.

Do recebimento da representação ética 
pela COE até a apresentação do relatório 
preliminar ao Plenário do CRP-PR:

Procedimento preliminar

Qualquer pessoa que se sinta prejudica-
da pelo trabalho de uma Psicóloga ou um 
Psicólogo pode fazer uma representação 
ética, assim como a Comissão de Orientação 
e Fiscalização, por ofício. Com isso, instau-
ra-se um procedimento preliminar, que ain-
da não é um processo disciplinar ético.

Esclarecimentos prévios

A COE notifica a(o) profissional para que 
esta(e) possa apresentar esclarecimentos 
prévios sobre os fatos que, juntamente 
com os documentos juntados por ambas as 
partes, será apresentado pela COE às(aos) 
conselheiras(os) durante uma Plenária. A 
análise destes documentos busca averiguar 
se há indícios de alguma falta ética e, caso 
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Com o objetivo de pro-
porcionar a vivência do 

trâmite processual de um 
Procedimento Disciplinar 

Ético, a Comissão de Ética 
promoverá uma ofi cina 

durante três dias no XVI 
Encontro Paranaense de 
Psicologia e II Congresso 

Internacional de Psicologia 
da Tríplice Fronteira, que 
será realizado em Foz do 

Iguaçu entre 22 e 25 de 
agosto de 2018, em que 

serão simuladas cada uma 
dessas etapas.

Aguardamos vocês!!

Para saber 
mais

exista, quais artigos ou princípios do Código 
de Ética Profi ssional do Psicólogo (CEPP) ou 
outra Resolução do CFP foram supostamen-
te infringidos – sendo que apenas pessoas 
não impedidas, ou seja, que não têm co-
nhecimento prévio da situação ou ligações 
pessoais ou profi ssionais com alguma das 
partes podem participar, uma vez que agi-
rão com imparcialidade.

Relatório

O relatório e o parecer indicam, de forma 
fundamentada, se há ou não indícios de in-
fração ética e, em caso afi rmativo, quais ar-
tigos, princípios do CEPP ou Resoluções do 
CFP foram supostamente infringidos. Uma 
vez aprovado pela COE, o relatório é votado 
pelo Plenário, que pode sugerir alterações 
após leitura na íntegra.

Instauração ou arquivamento

O Plenário pode votar pela instauração do 
processo ético ou pelo seu arquivamento. 
Há a possibilidade de pedido de reconside-
ração ao CRP-PR no caso de instauração e 
ao CFP (Conselho Federal de Psicologia) no 
caso se arquivamento (neste caso, buscan-
do a instauração do processo). Em ambos 
os casos, cabe à COE apenas fazer a parte 
burocrática (expedir correspondências, jun-
tar documentos, etc.). Se houver pedido de 
reconsideração, será designado novo rela-
tor pelo Plenário para apresentar o relató-
rio nos mesmos moldes do procedimento 
realizado anteriormente. 

Da instauração do Processo Disciplinar 
Ético à designação de relator para 
julgamento: 

Fase de instrução

Quando, na fase anterior, verifi ca-se que há 
indícios de infração ética a serem apurados, 
é instaurada a fase de instrução. A COE inti-
ma a(o) Psicóloga(o) denunciada(o) a apre-
sentar sua defesa prévia, na qual rebaterá 
as acusações da(o) denunciante a partir 
daqueles artigos, princípios ou resoluções 

indicadas no relatório. A etapa seguinte é 
marcar uma data para a audiência de ins-
trução, em que denunciante, denunciada(o) 
e testemunhas, se houver, serão ouvidos 
pela Comissão de Instrução, composta por 
três ou quatro pessoas, entre componentes 
da COE ou externos. 

Nesta fase, a COE pode determinar dili-
gências como a realização de perícia, fazer 
consultas externas para esclarecer aspec-
tos teóricos ou factuais envolvidos naque-
le processo, solicitar visitas de fi scalização 
da COF, entre outros procedimentos, sem-
pre visando ao esclarecimento dos fatos 
relatados na denúncia. Se a COE entender 
que todas as possíveis provas já estão reu-
nidas nos autos, as partes são intimadas a 
apresentar suas alegações fi nais, ou seja, a 
partir de tudo o que está posto nos autos 
do processo, denunciante e denunciada(o) 
poderão fazer a sua análise fi nal, por es-
crito, juntando o documento ao processo. 
Encerrada a fase de instrução, o Plenário 
designará relator para o julgamento. 

Julgamento 

A(O) conselheira(o) designada(o) para relato-
ria do Processo Disciplinar Ético lerá o seu re-
latório para o Plenário durante o julgamento, 
sendo que as partes são previamente notifi ca-
das e poderão estar presentes, com direito à 
sustentação oral por 15 minutos cada. 

Após a leitura e o pronunciamento das partes, 
será lido o voto da relatora ou relator, indican-
do a penalidade que considera adequada ao 
caso. As(Os) conselheiras(os) votantes terão 
a oportunidade de esclarecer suas dúvidas e 
votarão, ao fi nal, “com o relator” ou apresen-
tarão voto divergente, podendo indicar outra 
penalidade ou, até, discordar quanto à proce-
dência/improcedência da denúncia, sempre 
justifi cando sua proposta. Os votos serão co-
lhidos e será proferido o resultado. 

Deste resultado, ambas as partes poderão 
recorrer ao CFP, que pode alterar ou man-
ter a decisão do Regional, fundamentan-
do seu posicionamento.
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O Conselho Regional de Psicologia - 8a Região, em 
obediência ao disposto na Lei no 5.766/71, Decreto no 
79.822/77 e Código de Processamento Disciplinar, pelo 
presente Edital, torna pública a decisão do Conselho 
Federal de Psicologia, no Processo Ético Disciplinar no 
020/2014, em aplicar a pena de CENSURA PÚBLICA a 
Psicóloga Thais Cristina Gui Camargos, CRP-08/16235 
por infração aos artigos do Código de Ética Profi ssional 
dos Psicólogos:  

EDITAL DE
CENSURA PÚBLICA -
EDITAL COE 001/2018

Princípios Fundamentais

II – O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a 
qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contri-
buirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

IV – O psicólogo atuará com responsabilidade por meio do 
contínuo aprimoramento profi ssional, contribuindo para o 
desenvolvimento da Psicologia como campo cientifi co de 
conhecimento e de práticas.  

Artigo 1° - São deveres fundamentais do psicólogo:

b) Assumir responsabilidades profi ssionais somente por 
atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e 
tecnicamente;

c) Prestar serviços de qualidade, em condições em condi-
ções de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses 
serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas 
reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, 
na ética e na legislação profi ssional; 

Artigo 2° - Ao psicólogo é vedado

g) Emitir documentos sem fundamentação e qualidade 
técnico científi ca. 

RESOLUÇÃO CFP 007/2003

Artigo 3º - Toda e qualquer comunicação por escrito decor-
rente de avaliação psicológica deverá seguir as diretrizes 
descritas neste manual

Parágrafo Único: A não observância da presente norma 
constitui falta ético-disciplinar, passível de capacitação nos 
dispositivos referentes ao exercício profi ssional do Código 
de Ética Profi ssional do Psicólogo, sem prejuízo de outros 
que possam ser arguidos. 

Curitiba, 24 de maio de 2018 

Psic. Rosangela Lopes de Camargo Cardoso
(CRP-08/01520)

Conselheira Presidente, em exercício

O Conselho Regional de Psicologia do Paraná, em obediência 
ao disposto na Lei no 5.766/71, Decreto no 79.822/77 e Código 
de Processamento Disciplinar, pelo presente Edital torna públi-
ca a decisão deste Conselho Regional de Psicologia 8ª Região 
juntamente com o Conselho Federal de Psicologia, no Processo 
Ético Disciplinar no 028/2013 em aplicar a pena de SUSPENSÃO 
DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR TRINTA DIAS à Psicóloga 
GIANI APARECIDA GAIGUER, CRP-08/10407 por infração aos 
seguintes artigos do Código de Ética Profi ssional dos Psicólogos: 

SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL POR TRINTA DIAS -
EDITAL COE 002/2018

Princípios Fundamentais

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

Art. 1º - São deveres fundamentais dos psicólogos:

c) Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condi-
ções de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses 
serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas 
reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, 
na ética e na legislação profi ssional; 

g) Informar, a quem de direito, os resultados decorren-
tes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo 
somente o que for necessário para a tomada de decisões 
que afetem o usuário ou benefi ciário.

Art. 2º - Ao psicólogo é vedado:

g) Emitir documentos sem fundamentação e qualidade 
técnico-científi ca;

h) Interferir na validade e fi dedignidade de instrumentos 
e técnicas psicológicas, adulterar seus resultados ou fazer 
declarações falsas;

j) Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro, 
que tenha vínculo com o atendido, relação que possa in-
terferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. 

Art. 9º - É dever do psicólogo respeitar o sigilo profi ssio-
nal a fi m de proteger, por meio de confi dencialidade, a 
intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que 
tenha acesso no exercício profi ssional. 

RETRATAÇÃO PÚBLICA
O Conselho Regional de Psicologia – 8ª Região, pessoa jurídica de direito público, em cumprimento à sentença exarada nos autos de ação corrente na 1ª Vara Federal de 
Curitiba, vem declarar ter sido equivocada a inclusão do nome da psicóloga Rosângela Elisabeth Sickel (CRP-08/01425), em edital de chamamento de profi ssionais inadimplen-
tes com anuidades, publicado na Revista Contato, edição 103, janeiro/fevereiro de 2016, quando a referida profi ssional já se encontrava adimplente desde novembro de 2015.
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