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EDITORIAL

Olá, Psicólogas e Psicólogos do Paraná e todas as pessoas que nos leem.

Esta é a primeira edição da Revista Contato de 2021, que marca um 
novo momento do Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR).                      
Em 2020, imersas(os) nas asperezas da pandemia e do distanciamento, 
fizemos o máximo para manter o funcionamento do CRP-PR da forma que 
foi possível, respeitando as excepcionalidades e limitações que o momento 
impôs (e segue impondo). O desafio agora é transformar em programático 
aquilo que foi emergencial, aproveitar as expertises construídas nesse perío-
do para aprimorar o atendimento e o relacionamento da autarquia com a 
categoria.

Nesta revista, temos o intuito de ampliar o debate sobre saúde mental, 
trazendo à tona temas como: os impactos do home office para as(os) traba-
lhadoras(es), as adaptações necessárias à prática profissional, os processos 
de luto atravessados e as perspectivas para o futuro.

Vale destacar também que esta não é mais a única revista do CRP-PR. Em 
dezembro, lançamos a Revista CadernoS de PsicologiaS, com 42 artigos, de 
127 autoras(es) (inicialmente apenas em formato digital), materializando 
um antigo sonho do CRP-PR contar com uma revista científica para dar visi-
bilidade às produções e práticas da categoria profissional. Não deixem de 
conferir esse bonito projeto!

Uma boa leitura a todas(os)!
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Lives do CRP-PR mantêm 
debates em meio à pandemia

Referências Técnicas para 
o exercício profissional

Quando a pandemia da Covid-19 che-
gou ao Brasil, trazendo em seu bojo 
medidas urgentes de distanciamen-

to social, muitos eventos estavam agenda-
dos no Conselho Regional de Psicologia do 
Paraná (CRP-PR). Funcionárias(os), colabo-
radoras(es) e conselheiras(os) tiveram que 
rapidamente se adequar a um regime de 
trabalho remoto, desde suas casas, e as tec-
nologias digitais se tornaram aliadas para 
manter o contato com a categoria. 

Foi assim que surgiu o projeto de lives, 
encontros que se assemelham a mesas-re-
dondas, com três ou mais profissionais, e 
que passaram a acontecer semanalmente. 

O Centro de Referências Técnicas 
em Psicologia e Políticas Públicas 
(CREPOP) é uma iniciativa que congre-

ga diversos Conselhos Regionais de Psicologia 
(incluindo o do Paraná) e o Conselho Federal 
de Psicologia com o intuito de produzir pes-
quisas em diferentes áreas. Em 2020, o gru-
po avançou em discussões sobre Serviços de 
Acolhimento do Sistema Único de Assistência 
Social, com a pesquisa envolvendo a catego-
ria para identificação de aspectos da prática 
profissional em uma área que absorve mais 

Foram cerca de 30 transmissões que 
contaram com quase 100 profissionais 
e incontáveis comentários e interações 
nas redes sociais. Os vídeos, que posterior-
mente ficaram gravados em nossas redes 
sociais e no canal do YouTube, abordaram 
variadas temáticas relacionadas, sobretu-
do, aos direitos humanos em tempos de 
pandemia, com debates sobre populações 
vulnerabilizadas, sobre a atuação da(o) 
Psicóloga(o) em diferentes contextos e 
equipamentos, e sobre os desafios vivencia-
dos durante boa parte do ano de 2020.

Confira todos os vídeos em: 
www.crppr.org.br/lives-crp-pr   

de 4 mil profissionais – a partir dos formulá-
rios e entrevistas realizados, agora a pesquisa 
segue nos próximos meses para as etapas de 
redação e consulta pública. 

Além disso, o CREPOP disponibilizou à 
consulta pública da categoria a minuta 
das Referências Técnicas para Atuação de 
Psicólogas(os) no Sistema Prisional – que 
deve ser lançada nos primeiros meses de 
2021 – o que amplia e democratiza o proces-
so de elaboração destes documentos. 

Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) 
na Rede de Proteção às Crianças e Adolescentes em 
Situação de Violência Sexual

bit.ly/3qsjvmm

Referências Técnicas para 
atuação de Psicólogas(os)
na Política de Segurança 
Pública

bit.ly/3qsaycy

Referências Técnicas para 
Atuação de Psicólogas(os) 
em Programas e Serviços 
de IST/HIV/aids

bit.ly/3g8e5Ig



| CONTATO 1336

RE
SE

N
H

A Quando conversei com Thamirys 
Nunes em uma tarde qualquer, 
numa das então corriqueiras reu-

niões online em meio à pandemia, encon-
trei uma mulher forte, dotada de muito 
conhecimento acerca da temática da tran-
sexualidade – especialmente na infância – e 
determinada a derrubar qualquer mito ou 
preconceito em torno de crianças e famílias 
que vivenciam esta questão. No entanto, foi 
somente ao ler as 235 páginas de seu livro 
“Minha criança trans? Relato de uma mãe ao 
descobrir que o amor não tem gênero” que 
toda a carga emocional de sua jornada de 
quase três anos no desabrochar de sua flor, 
como ela mesma define, vem à tona. 

Quando Agatha, hoje com 5 anos, demons-
trou os primeiros sinais de desconforto com 
o gênero masculino, em 2016, Thamyris e 
seu marido, Fábio, nunca tinham tido con-
tato com essa possibilidade e imaginavam 
que meninos e meninas deviam se compor-
tar como dita a sociedade. Ao buscar apoio, 
orientação e consolo, o casal se deparou 
com críticas e desestímulos. Da orientação 
de uma Psicóloga para “reforçar o masculi-
no” às críticas por partes de familiares e o 
bullying na escola, Thamirys e Fábio percor-
reram uma estrada marcada por desinforma-
ção e discriminação. “As crianças trans não 
existem para a sociedade, por isso há tanta 
dificuldade. Definitivamente não fomos edu-

cados para entender a diferença sem estra-
nheza, caras e bocas”, diz ela no livro.

Hoje coordenadora da área de proteção e 
acolhimento a crianças e adolescentes da 
aliança nacional LGBTI+, a autora destacou, 
durante a entrevista ao CRP-PR, a impor-
tância de um atendimento psicológico que 
identifique o sofrimento que a criança apre-
senta a partir da escuta e da atenção a deta-
lhes, como desenhos ou brinquedos preferi-
dos, e relacione, ou não, com uma possível 
transexualidade. “Inicialmente, com a famí-
lia, pode ser adequado não usar a palavra 
trans, que assusta, mas talvez ‘variabilidade 
de gênero’. Também não falar de futuro, de 
hormonização, mas focar no presente e no 
processo individual de descoberta”, destaca, 
lembrando que pais e mães frequentemente 
precisam lidar com um luto e é preciso ofere-
cer empatia e, sobretudo, informação. 

A jornada de Thamyris, Fábio e Agatha, 
assim como de outras crianças trans, não 
acabou. A família vive com alegria os anos 
da infância sem fazer planos para o futuro. 
“Me perguntam por que eu não ‘seguro’ até 
os 12 anos, quando a identificação de gêne-
ro se consolidaria e a chance de ‘destran-
sicionar’ seria menor. Mas, por que eu dei-
xaria minha filha continuar sofrendo, sendo 
que suas mudanças foram somente sociais 
até o momento?”  

Por Ellen Nemitz

Minha criança trans: 
a jornada de (re)descoberta de uma família
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Por Altieres Edemar Frei (CRP-08/20211), Assessor Técnico de Pesquisa do CRP-PR 

breadas tem outra imagem para o mesmo 
pensamento. Vale à pena ver de novo. 

Quando eu ouvi a pergunta da colega en-
fermeira, conhecida e admirada pela sua 
dedicação e zelo no estudo da Reforma 
Psiquiátrica Antimanicomial, tive treme-
liques e as tais cascas chiaram: “oi?” Não 
era pra menos. Um grupo de Narcóticos 
Anônimos (N.A.) dentro de um CAPS Ad 
soava muito estranho (das unheimliche, di-
ria Freud). Respirei, e soltei um conhecido 

Questões como estas nos pegam, 
como diriam os antigos, de calças 
curtas. De cascas nas mãos, pro-

ponho; veja, a casca-cartógrafo, a casca 
de trabalhador do Conselho Regional de 
Psicologia e as outras cascas que ficam 
por aí (seja no meu caso com os traba-
lhos em clínica, docência ou ativismo) 
nem sempre aparelham uma figura nítida. 
Chamo isso de casca, mas quem chegou a 
ter problemas de sintonia na antena dos 
televisores analógicos e via silhuetas som-
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Foi quase quando eu estava saindo daquele CAPS Ad, já nas despedidas, 
que ela me perguntou falando baixinho: "mas como você vê o fato de 

termos um grupo de Narcóticos Anônimos aqui dentro?”

O EQUIPAMENTO 
QUE NÃO VI NA 
CARTOGRAFIA 
DA RAPS
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“fale mais sobre isso”, para ganhar tempo, 
enquanto pensava em algo para dizer. E 
continuo pensando, desde então.  

Ela contextualizou, falando baixinho: na-
quele CAPS Ad, à época da visita, uma sala 
adaptada numa edícula dos fundos da casa 
era cedida, em horários em que o serviço 
não estava em funcionamento, para que 
os grupos de Narcóticos Anônimos ou suas 
reuniões similares ocorressem no municí-
pio. Ou seja, não se tratava de uma ativida-
de terapêutica ali, ofertada no rol do Plano 
Terapêutico Singular. Sob esta perspectiva, 
nada que acuse uma questão técnica quan-
to ao funcionamento do CAPS Ad, mas do 
uso do seu imóvel. 

Talvez o lado que em mim quis gritar tenha 
a ver com a “sintonia das imagens”, por fal-
ta de termo melhor, ao sediar um tipo de 
reunião como aquela, com uma abordagem 
fincada na abstinência total, dentro de um 
dispositivo como aquele – com placa onde 
se lia Sistema Único de Saúde/CAPS Ad na 
entrada – que, em tese, deveria oferecer um 
tipo de cuidado técnico diametralmente 
oposto ao “se você quiser usar o problema é 
seu, se quiser parar o problema é nosso” às 
pessoas que desenvolvem os tais transtor-
nos decorrentes do uso abusivo de álcool e 
outras drogas, no nível da atenção especia-
lizada. No SUS há até um conceito para isso, 
diriam os antigos: “universalidade”.  

É bom que isso fique posto: ao se defender 
a ética do cuidado da Redução de Danos, 
não se opõe à abstinência como estratégia 
– a questão é quando a abstinência é vista 
como o único caminho possível de cuidado, 
imposto de cima para baixo. É aí que volta 
a pergunta: como cuidar de quem não quis 
esse ideal de vida ou de quem não “fez por 
merecer” ou simplesmente não quer parar? 

Se o fato das reuniões dos grupos de N.A. 
acontecerem no espaço do CAPS Ad não 
parecer ilegal, dada premissa de que cabe 
ao executivo deliberar sobre os usos dos 
seus prédios fora do horário estabelecido 
de funcionamento, há de se discutir alguns 

aspectos éticos e mesmo semióticos dessa 
transposição, para além da moral. 

Uma primeira casca: passa-se a imagem 
de que, de certa forma, só o paradigma da 
abstinência total alcança espaço e trono 
dentro daquele serviço. Afinal, alguns pre-
ceitos como “tenho uma doença incurável 
pra toda a vida” ou “evite pessoas, situa-
ções e lugares” trazem desajustes com a 
lógica da atenção psicossocial e da concep-
ção do que é saúde. É como uma imagem 
se sobrepondo à outra, distorcendo seu 
conteúdo. Hipérbole?

A guinada do cuidado e da lógica da atenção 
psicossocial pautada pela ética da Redução 
de Danos para o paradigma da abstinência 
total, tal qual visto nos últimos anos, repre-
senta uma das maiores mutilações em cur-
so da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial 
no Brasil. Só não vê quem não quer. 

Retorno do recalcado ou não, é esse o 
monstro que se mostra: a continuidade da 
política da guerra às (pessoas indesejáveis, 
pobres, periféricas, negras que fazem uso 
de) drogas por outros meios. É bem aí que a 
imagem não cola à silhueta. O proibicionis-
mo e seus efeitos colaterais do Racismo de 
Estado não ornam com a ética da redução 
de danos na lógica da atenção psicossocial, 
tal qual ocorre com água e óleo. 

Sobreponho ainda outras imagens: e se 
fosse o espaço disponibilizado para abrigar 
uma associação de usuários propondo ofici-
nas de geração de renda à parte do funcio-
namento do CAPS Ad, ou se fosse disponi-
bilizado às reuniões da Marcha da Maconha 
no município, entre exemplos, caberia a 
cessão? Caberia tamanho estranhamento?

Ainda assim, penso: o CAPS, qualquer que 
seja sua especificidade, não há de ser lugar 
de “pôr para dentro”. Isso quem fez (e ainda 
faz muito bem) é O Hospício. Lá é tudo para 
dentro, como diziam os antigos no mito d’A 
Caverna – o que se vê do mundo de fora, da 
cidade, vem em simulacros: de barbearia às 
lojas improvisadas, tudo ali é interiorizado, 



CONTATO 133 | 9

resumido, juntado, fagocitado, amassado. 
Entope. Satura. O CAPS há de ser diferen-
te: um trampolim para “pôr para fora”, sem 
perder a ternura do acolhimento, que há de 
se instaurar onde quer que esteja – espe-
cialmente na continuidade dos cuidados na 
atenção primária em saúde. 

Uma força é centrípeta, outra força é centrí-
fuga. Esta há de ser a lógica da reabilitação 
psicossocial, e não aquela. Ou seja, mais po-
tente do que trazer algum grupo “para den-
tro do CAPS”, trata-se de cuidar para que 
as pessoas se apropriem de (ou inventem) 
outros territórios “lá fora”: equipamentos, 
dispositivos, coletivos, ou o que mais seus 
desejos e potências alcançarem. Essa é li-
nha que contorna a imagem do CAPS e da 
reabilitação psicossocial e talvez seja preci-
so (re)desenhar isso quantas vezes se fizer 
necessário, até ficar nítido.  

Posta assim, a questão ganha ainda outros 
contornos: imagine você se houvesse um 
equipamento da RAPS concebido sob a éti-
ca da luta antimanicomial e que tivesse a 
pluralidade de agenciar ou fazer orbitar em 
torno de si oficinas de cuidado, estratégias 
de associativismo e geração de renda; que 
pudesse sediar coletivos e reuniões diver-
sas (dos Narcóticos Anônimos às reuniões 
dos coletivos da Marcha da Maconha, entre 
exemplos hipotéticos) e pudesse ser aber-
to tanto aos usuários como à comunidade 
em geral. Imagine se esse equipamento 
pudesse contar com o suporte da atenção 
especializada em saúde, para os casos que 
demandam esse tipo de cuidado, mas tam-
bém com o suporte da atenção primária, 
para os casos em outro nível de reabilitação 
psicossocial: um equipamento voltado à de-
licada arte de se produzir encontros. 

Você pode ver algo assim? 

Eu não vi nenhum destes equipamentos 
na Cartografia da RAPS no Paraná, mas 
sei que eles existem no Brasil, em suas di-
versas configurações. Não me refiro aos 
CAPS, mas sim aos Centros de Convivência 
e Cooperativa, tais como os Ceccos criados 

no município de São Paulo em 1989 (quan-
do a Lei nº 10.216/2001 ainda tramitava sem 
suas concessões e com aquele frescor do 
desejo de uma sociedade sem manicômios), 
ou tais como aqueles replicados com êxito 
em algumas cidades, como nos mostrou o 
exemplo de Campinas anos atrás. 

Vi também que Curitiba chegou a implan-
tar um Centro de Convivência anos atrás: 
durou meses, depois necrosou e foi des-
montado em uma troca de gestão. Sinais 
dos tempos. Por não terem dotação orça-
mentária própria na saúde oriundos dos re-
passes federais, os Centros de Convivência 
e Cooperativas dependem da vontade 
política do executivo para não serem as-
fixiados, assim como dependem de uma 
compreensão dilatada de saúde, de clíni-
ca ampliada, participação democrática e 
cidadania para serem sus-tentados. Algo 
raro nos dias atuais. 

Gosto de pensar que um Centro de 
Convivência e Cooperativas instalado e fun-
cionando é um indicador de cristalinidade, 
eficácia, democracia e cuidado na Rede de 
Atenção Psicossocial naquele território. É 
também clínica para uma cidade que se faz 
habitável em suas diferenças (polis – 
diriam os antigos). Mal compa-
rando, ver um Cecco na RAPS 
é um pouco como quando 
você entra no mar e vê 
peixes esbarrando nas 
suas pernas: um in-
dicador de preser-
vação do habitat 
local, ainda que 
a cena apareça 
meio borrada. 
Cabe a imagem. 

O fato desse 
e q u i p a m e n -
to não ser visto 
diz muito do que 
(não) foi possí-
vel fazer (ainda) na 
Reforma Psiquiátrica 
Antimanicomial no Paraná. 

Fachada do CAPS 
Ad Foz do Iguaçu 
em maio/2019 (a 

foto ilustra o fenômeno 

apresentado, mas não 

corresponde ao CAPS 

comentado no texto).
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A pandemia da Covid-19 trouxe 
desafios para a sociedade e para a 
Psicologia, com o aprofundamento 

das crises social e econômica. Além disso, 
enfrentamos uma emergência ambiental 
e climática que afeta de forma mais 
contundente as parcelas mais empobrecidas 
da sociedade. As periferias das cidades são 
as que mais sentem os impactos destas 
crises, material e subjetivamente, e a falta 
de perspectivas de uma vida com direitos 
aumenta o sofrimento e a precarização da 
saúde mental. 

Compreendemos que a superação deste 
momento passa por repensar a vida e os 
caminhos que a sociedade está trilhando. 
A Psicologia, a partir de seu compromisso 
social, está implicada na construção do 
bem viver e na promoção da saúde integral 
para todas as pessoas.

Neste sentido, dialogamos com candidatas 
e candidatos aos cargos do Poder Executivo 
e Legislativo em 2020 e mostramos o que a 
Psicologia propõe para estes anos de man-
dato que agora se iniciam. Nossa intenção 
é promover uma agenda propositiva de 
defesa de direitos muito além dos pleitos 
eleitorais, que coopere para o monitora-
mento e fiscalização de políticas públicas 
e, consequentemente, para a interlocução 
fundamental do poder público com a so-
ciedade civil e os movimentos sociais.

O texto, que foi publicado no dia 30 de 
outubro de 2020 em nosso site e envia-
do por e-mail a todas as candidaturas ao 
pleito realizado em novembro, compilava 
alguns dos principais posicionamentos do 
Conselho Regional de Psicologia do Paraná 
(CRP-PR), em nove eixos: Saúde, Assistên-
cia Social, Educação, Direitos Humanos 
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O QUE A 
PSICOLOGIA 
ESPERA DAS 
PREFEITURAS 
E CÂMARAS DE 
VEREADORES 
EM 2021?
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e Cidadania, Combate ao Racismo, Meio 
Ambiente, Esporte, Psicologia e Poder 
Público e Controle Social.

Saúde e assistência social

Em cada área, os diálogos se desdobra-
ram de modo a defender políticas públi-
cas amplas, democráticas, participativas, 
com investimentos massivos do poder pú-
blico, mantendo e ampliando os Sistemas 
Únicos de Saúde e Assistência Social (SUS 
e SUAS), fortemente impactados pela 
Emenda Constitucional nº 95/2016 (conhe-
cida como “Lei do Teto de Gastos”). Nestas 
áreas, o CRP-PR se posiciona pela presença 
ampla e devidamente reconhecida de pro-
fissionais da Psicologia nos mais diversos 
equipamentos, desde a atenção básica, e 
também nos hospitais. 

Além disso, é fundamental fortalecer a 
Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) – den-
tro dos preceitos da Reforma Psiquiátrica 
Antimanicomial, e as políticas de Redução 
de Danos em detrimento da falida Guerra 
às Drogas. Também se defende, no cam-
po da saúde e da assistência social, a 
construção e consolidação de Centros de 
Convivência e de estratégias cooperativas 
de geração de renda, o fortalecimento 
das equipes de Consultório na Rua e das 
Unidades de Acolhimento Transitórias, e 
o combate a políticas que privilegiem o 
internamento compulsório em hospitais 
psiquiátricos e Comunidades Terapêuticas 
como os primeiros recursos de tratamen-
to. O fim da lógica punitivista que coloca a 
política de drogas sob a responsabilidade 
das forças armadas e de segurança públi-
ca passa pela promoção de ações inter-
setoriais, que articulem Saúde, Trabalho, 
Esporte, Lazer e Cultura. 

Educação

A educação merece destaque à parte, já 
que nas escolas, espaços nos quais a potên-
cia criativa de estudantes e professoras(es) 
muitas vezes esbarra na precarização das 
estruturas e na violência do contexto so-

cial, a(o) Psicóloga(o) Escolar/Educacional 
pode ajudar a compreender o cenário e de-
senvolver atividades específicas que possi-
bilitem uma relação mais potente entre a 
comunidade educativa por meio da edu-
cação para todas(os) e de uma sociedade 
democrática. 

Assim, o CRP-PR reivindica a regulamenta-
ção da Lei nº 13.935/2019, que dispõe sobre 
a prestação de serviços de Psicologia e de 
Serviço Social nas redes públicas de educa-
ção básica, por uma Educação com um pro-
jeto de transformação social, com a cultura 
de paz e a mitigação das desigualdades que 
estruturam nossa sociedade, em prol da 
pluralidade e respeito às diferenças. 

Por compreendermos a relação entre con-
teúdos escolares críticos e transformadores 
e a produção de subjetividades menos vio-
lentas e com menos sofrimento, defende-
mos o cumprimento da Lei nº 10.639/2003, 
que trata da obrigatoriedade do ensino so-
bre História e Cultura Afro-Brasileira, trans-
versalizando o combate ao racismo em to-
das as ações pedagógicas no município. 

Por fim, entendemos também que a mu-
dança na Política de Educação Especial 
promovida pelo Governo Federal é um re-
trocesso e amplia a segregação de pessoas 
com deficiência (PcD) e que políticas públi-
cas para pessoas com deficiência (PcD) de-
vem ser construídas junto a especialistas e 
movimentos representativos.

Direitos Humanos, cidadania e combate 
ao racismo

Uma gestão comprometida com a saúde fí-
sica e mental e com os direitos humanos de 
toda a população precisa pensar em popu-
lações, no plural. Por isso, a carta enviada 
pelo CRP-PR contempla demandas para as 
populações LGBTI+, pessoas com deficiên-
cia, pessoas negras, migrantes e refugia-
das(os), indígenas, quilombolas, pessoas 
em situação de rua e outras minorias po-
líticas; crianças, adolescentes, pessoas ido-
sas e mulheres vítimas de violência ou em 
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situação de abuso, entre outros grupos que 
apresentam suas particularidades e subje-
tividades, desafios únicos que precisam ser 
acolhidos por Psicólogas e Psicólogos – 
uma vez que o respeito à diversidade e aos 
Direitos Humanos está na base de toda a 
atuação das(os) Psicólogas(os) – e também 
pelo Estado. 

É preciso fortalecer os equipamentos de 
atenção a estas populações, mas também 
investir em equipes e serviços despidos 
de uma lógica punitivista e segregadora, 
e mais uma vez a Psicologia pode figurar 
como chave no treinamento de agentes 
da Segurança Pública, por exemplo, ou 
demais servidoras(es).

Além disso, considerando o racismo como 
uma das estruturas fundantes e poten-
cializadoras das desigualdades sociais, 
a atuação de Psicólogas(os) nos mais di-
versos equipamentos públicos pode con-
tribuir para dirimir seus efeitos nefastos, 
seja na escuta dos sofrimentos emocio-
nais advindos do racismo ou por meio 
da Psicologia Social e Comunitária, que 
pode contribuir em equipamentos públi-
cos para o desenho de novos projetos de 
vida e perspectivas a jovens negras(os) e 
indígenas. 

Meio ambiente, mobilidade humana e 
esportes

Sabemos que os efeitos do desmatamen-
to, da exploração predatória, da poluição 
das águas e do ar já estão sendo sentidos, 

e que só é possível garantir qualidade de 
vida para a população cuidando do meio 
ambiente. Mais uma vez a Psicologia pode 
contribuir com o poder público, a partir 
do planejamento de espaços urbanos e 
rurais mais seguros e sustentáveis, na 
elaboração de planos de prevenção de 
emergências e desastres e de projetos de 
mobilidade humana que considerem a 
educação para o trânsito e os processos 
de avaliação psicológica, buscando a re-
dução da violência e dos acidentes, que 
causam milhares de mortes anualmente 
em todo país.

E, se o esporte é fundamental para a 
o bem-estar e a saúde mental, as(os) 
Psicólogas(os) podem atuar na elabora-
ção de estratégias de fortalecimento de 
vínculos e suporte emocional a atletas, 
independentemente de competições.

Diálogos entre Psicologia e Poder Público

Nada disso pode passar ao largo da valori-
zação das(os) profissionais da Psicologia e 
da promoção de adequadas condições de 
trabalho. Neste sentido, o CRP-PR entende 
que é muito importante que as Câmaras 
de Vereadoras(es) acompanhem e incenti-
vem projetos de lei que promovam interlo-
cuções com o trabalho de Psicólogas(os), 
mas que também respeitem a autonomia 
profissional, a regulamentação de uma 
jornada de trabalho condizente com as 
exigências da profissão, com carga horá-
ria de 30 horas semanais, e remunerações 
adequadas. 

Controle Social

O Controle Social compreende uma série de mecanismos de participação social na gestão, mo-
nitoramento, fiscalização e proposição de políticas públicas. Como forma de ampliar a partici-
pação de Psicólogas(os) no processo de consolidação de políticas públicas do Paraná, o CRP-PR 
incentiva e subsidia a participação destas(es) profissionais em diversos Conselhos em vários mu-
nicípios do Estado. Também valorizamos as contribuições dos movimentos sociais, fóruns legíti-
mos de articulação da sociedade civil na mobilização popular pela ampliação de direitos sociais.

Se você tem interesse em colaborar com o Controle Social no seu município, acesse: 
www.crppr.org.br/politicaspublicas 
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Por Ellen Nemitz

prisionais, resultando em uma taxa de 
ocupação – ou de superlotação – de 170%. 
Em números absolutos, o Brasil possui a 
3º maior população carcerária do mundo, 
atrás de Estados Unidos e China, dentre 
aqueles que divulgam seus dados (propor-
cionalmente à população, ocupamos a 21º 
colocação entre 223 países). 

O discurso de construir mais prisões para 
solucionar o problema da superlotação é 
muito utilizado por políticos, mas encobre 
a necessidade de se investir em políticas so-
ciais capazes de reduzir as desigualdades. 

A privação de liberdade é, no Direito, 
uma das formas de punir uma pes-
soa que cometeu um crime. Na 

prática, no Brasil, é uma das principais for-
mas, e a população carcerária só vem au-
mentando. De acordo com o World Prison 
Brief, um portal de dados que concentra 
informações sobre encarceramento do 
mundo todo, a proporção de presos para 
cada 100 mil habitantes subiu de 132, no 
ano 2000, para 357 em 2019. Um total de 
755.274 pessoas se encontravam, há um 
ano, privadas de liberdade (sendo 48,47% 
em regime fechado), em 2.608 unidades D
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Cerca de metade dos crimes 
que levam à prisão são contra 
o patrimônio, e não contra a 
vida, seguido dos crimes re-
lacionados às drogas (20,28% 
dos casos). Ou seja, 7 em cada 
10 crimes penalizam, em geral, 
a pobreza, e escancaram a fali-
da guerra às drogas, que acaba 
por alimentar todo um sistema 
violento. “Se a gente descrimi-
naliza as drogas, haverá menos 
armas, menos disputas e, conse-
quentemente, menos crimes e 
menor encarceramento”, afirma 
a professora de Direito Penal e 
doutoranda em Sociologia Aline 
Passos de Jesus Santana.

Além disso, um fato que cha-
ma a atenção é o perfil dessas 
pessoas privadas de liberdade. 
Segundo o Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública 2020, divul-
gado pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, dois terços 
dos encarcerados são pessoas 
negras. Em 2019, este grupo ét-
nico compunha 66,7% da popu-
lação carcerária, contra 58,4% 
em 2005, mostrando que a desi-
gualdade só se intensificou. 

A seletividade penal, aliás, co-
meça pela abordagem policial, 
que concentra suas energias 
em constranger e questionar 
negras e negros em ambientes 
comerciais ou elitizados, por 
exemplo, e se consolida nos 
processos de prisão preventi-
va e julgamento, uma vez que, 
sem dinheiro para pagar pela 
defesa privada, fica-se à mercê 
de um sistema de defensoria pú-
blica que nem sempre dá con-
ta da demanda, como contou 
Priscila Serra, articuladora do 
Coletivo Familiares e Amigos de 
Presos e Presas do Amazonas e 
da Agenda Nacional e Frente 

Estadual pelo Desencarceramento do 
Amazonas, na live "Nem senzala, nem pri-
são: abolição!". 

“Não é um erro, é uma regularidade. Em 
algum momento não foi superlotado? 
Não. Em algum momento houve uma de-
mocracia da punição, em que todas as 
pessoas brancas, negras, ricas e pobres 
passaram pelos mesmos processos de en-
carceramento? Não. A matriz desse erro 
é o racismo. O sistema criminal é sexista, 
atinge pessoas economicamente desprivi-
legiadas, mas a matriz do funcionamento 
é o controle da raça”, explica a pesquisa-
dora e professora Aline.

Tal como nas senzalas construídas para 
excluir, para humilhar, para tolher direitos 
humanos, as instituições penais brasilei-
ras privam seus e suas ocupantes dos mais 
básicos constructos da dignidade huma-
na. Diante de castigos, violências físicas 
e psicológicas, alimentação inadequada e 
condições de higiene e saneamento pre-
cárias – que contribuíram para o registro 
de 27.207 casos de Covid-19 entre abril e 
setembro, segundo o Anuário 2020 do 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública –, 
o professor da Escola de Serviço Social 
da Universidade Federal Fluminense 
(ESS/UFF) Fabio Simas afirmou, duran-
te o “lX Seminário Anual: os desafios ao 
Enfrentamento à Tortura”, que desencar-
cerar é prevenir e combater a tortura. 

Violências no Sistema Penal

A violência no sistema penal não atinge 
da mesma forma todos os grupos sociais, 
segundo a Psicóloga Jenniffer Lucas (CRP-
08/22481) , colaboradora da Comissão de 
Direitos Humanos do CRP-PR. As mulhe-
res, por exemplo, que vão para a prisão 
por envolvimento com o tráfico de drogas 
em 50,94% das vezes e por delitos contra 
o patrimônio em 26,52% dos casos, neces-
sitam de uma estrutura diferenciada para 
atendimento de suas questões de saúde 
sexual e reprodutiva. Dados do Depen 
revelam que, entre julho e dezembro de 
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2019, havia 1.446 crianças – 43% com mais 
de 3 anos de idade –, 225 lactantes e 276 
gestantes ou parturientes no Sistema 
Penal. No entanto, não há setores espe-
cializados em ginecologia e obstetrícia ou 
berçários para atender a esta demanda, 
segundo Bruna Stéfanni, pesquisadora e 
professora da Universidade Estadual do 
Piauí e articuladora da Agenda Nacional e 
Frente Estadual pelo Desencarceramento 
do Piauí. “Esta é mais uma forma de exter-
mínio da população negra. Você não pune 
apenas uma mulher pelo seu crime, mas 
também seus filhos, suas filhas, sua famí-
lia que está em formação”, analisa. 

Ela ainda lembra que estas mulheres ten-
dem a ser “esquecidas” no cárcere por 
suas famílias externas, já que os índices 
de abandono são muito maiores que en-
tre os homens. Além disso, as mulheres, 
especialmente as negras, são atraves-
sadas mesmo fora do cárcere, ao terem 
suas famílias e comunidades devastadas 
pela violência policial, como lembra Aline 
Santana ao citar o livro “Corpo negro ca-
ído no chão: o sistema penal e o projeto 
genocida do Estado brasileiro”, fruto da 
dissertação de mestrado de Ana Luiza 
Pinheiro Flauzina. 

No que tange à população LGBTI+, alguns 
avanços foram conquistados. As ques-
tões de gênero e sexualidade, segundo 
Bruna, passaram a ter mais visibilidade no 
Sistema Carcerário, com maior organiza-
ção de políticas do espaço prisional. “Nos 
últimos 10 ou 15 anos houve a construção 
de alas para estes grupos, de modo a res-
guardar a integridade física desta popula-
ção. No entanto, existe uma dificuldade, a 
despeito de algumas ações e campanhas, 
de se tratar o tema em prisões masculi-
nas, de modo que as mulheres se sentem 
mais seguras de se assumirem em unida-
des femininas”, conta.  

Como e por que desencarcerar? 

O CRP-PR aderiu à Frente Estadual pelo 
Desencarceramento no Paraná, lançada 

no dia 02 de outubro de 2020, 
em alusão ao aniversário do 
Massacre do Carandiru, com 
base em uma agenda pautada 
pelos direitos humanos. A exem-
plo de outros Estados brasileiros 
vinculados à Agenda Nacional 
pelo Desencarceramento, o gru-
po composto por profissionais 
de diversas áreas e também fa-
miliares ou egressos do sistema 
prisional vem para denunciar os 
problemas do encarceramento. 
Em tempo: segundo destacou 
a professora Aline Santana, du-
rante a entrevista concedida ao 
CRP-PR, a Psicologia é a área 
com, talvez, maior experiência 
no desencarceramento, porque 
lutou e continua lutando, desde 
os anos 1980, pelo fim dos ma-
nicômios, um dos sintomas de 
uma sociedade que segrega o 
outro, o diferente. 

Encarcerar não diminui a crimi-
nalidade: no primeiro semestre 
de 2020, o número de mortes 
violentas aumentou 7,1% em 
relação ao ano anterior, segun-
do o Anuário 2020 do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública, 
enquanto o número de presos, 
como já mencionado, aumenta 
ano a ano. “Precisamos repensar 
como são produzidas as violên-
cias na nossa sociedade. Senão 
a gente encarcera o efeito das 
relações”, diz a professora de 
Direito e também colunista 
Aline Santana. 

Ela exemplifica que não basta 
termos leis como a Maria da 
Penha, de combate à violência 
de gênero, se não houver deba-
te de gênero nas escolas. “Se a 
gente mantém esse debate no 
âmbito doméstico, pode crimi-
nalizar que não vai resolver.”  
De fato: em meio a uma guerra 
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ideológica, o número de víti-
mas do feminicídio aumentou 
1,9% nos primeiros seis meses 
de 2020 em relação ao ano 
anterior – 648 mulheres perde-
ram suas vidas por este crime. 
Importante destacar que ela 
não desestimula que mulheres 
realizem boletins de ocorrên-
cia em situações de violências, 
mas afirma que um debate am-
pliado é a base para a solução 
definitiva do problema.

No entanto, as especialistas 
ouvidas por esta reportagem 
concordam em derrubar um 
mito de que a pauta do desen-
carceramento deseja “soltar 
todo mundo de uma vez”. “Até 
porque sabemos o que o sis-
tema prisional fez com essas 
pessoas”, destaca Aline, lem-
brando que, desde a adoles-
cência, o sistema prescinde de 
penas alterativas e opta pela 
privação de liberdade como 
principal forma de punição. 
“Desinstitucionalizar é muito 
mais difícil.” 

A agenda contempla 10 pon tos, 
que demandam a suspen são do 
investimento em novas unida-
des prisionais e de inicia tivas de 
privatização do siste ma, o com-
bate às violências e torturas, 
a desmilitariza ção das polícias 
e da sociedade, a redução da 
população carcerária por meio 
da limitação da aplicação de 
prisões preventivas, a descri-
minalização do uso e comércio 
de drogas e utilização de pe-
nas alternativas previstas em 
lei para crimes que não envol-
vam violência contra a pessoa. 
“A pena privativa de liberdade 
que, supostamente, foi pen-
sada para ser utilizada como 
exceção, é regra no contexto 

brasileiro”, defende Jennifer Lucas, repre-
sentante do CRP-PR na Frente Estadual 
pelo Desencarceramento no Paraná.

A Psicologia no Sistema Penitenciário

“A Psicologia tem papel importante de es-
cuta dentro das prisões. Quando autuada 
por um deli to, a pessoa tende a ser olhada 
somente pela perspectiva do crime, e ou-
tros vieses da sua subjetividade são apa-
gados”, explica Jennifer Lucas, que atuou 
no programa Patronato e hoje faz escuta 
de homens autores de violência e estuda 
as relações de gênero e encarceramento. 
"O papel da(o) profissional que atua dentro 
das prisões e com as populações encarcera-
das de maneira geral é primordial; contudo, 
é preciso relembrarmos que na história da 
utilização da pena privativa de liberdade, a 
função das prisões desde o século XVIII foi 
potencializar a exclusão daqueles que já 
eram excluídos, a ascensão do capitalismo, 
bem como a divisão de classes.” 

A fala da profissional está alinhada às 
Referências Técnicas para atuação de 
Psicólogas(os) na Política de Segurança 
Pública, documento publica do em novem-
bro de 2020 pelo Centro de Referências 
Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas 
(CREPOP): “nossas práticas devem questio-
nar a naturalidade dos objetos e dos sujei-
tos que estão no mundo, abrindo espaço 
para a construção do respeito às diferen-
ças, das multiplici dades de conexões e da 
produção coletiva de um espaço urbano 
democrático e da produção de outras for-
mas de ser e estar no mundo”.

No entanto, uma atualização da Portaria MS 
nº 482/2014, que operacionaliza a Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde das 
Pessoas Privadas de Liberdade (PNAISP), fra-
giliza ainda mais o trabalho realizado com 
pessoas privadas de liberdade, especialmen-
te em relação à saúde mental. “A Psicóloga 
e o Psicólogo que estão nas unidades prisio-
nais vão ter mais entraves nestes atendimen-
tos, e isso vai afetar muito as pessoas e as(os) 
profissionais”, explica Jennifer Lucas. 
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Existe uma prisão ideal?

Quando o assunto é sistema penitenciário, alguns países se destacam no 
imaginário de alunas(os) de Direito, segundo a professora Aline Passos de 
Jesus Santana. A Noruega é um desses casos, com cadeias “humanizadas” 
que, segundo mostram reportagens televisivas, se assemelham a “hotéis”, 
com muito menos privações que em outras partes do mundo. No entanto, 
ainda são prisões, na opinião da professora, e ainda precisam ser combati-
das.  “Parem com essa ideia de humanizar a prisão. Isso é narcisismo nosso. 
Humanizar a prisão é para aquele que encarcera se sentir mais humano, 
para aliviar a sensação de culpa. Se você humanizar o preso, você o solta.”

Em países tidos como modelo, em geral o contexto que leva a um menor 
encarceramento é o fato de as comunidades serem mais homogêneas 
e unidas. Ela cita o autor norueguês Nils Christie, dizendo que, nestas 
nações, “os monstros não se criam, porque a monstruosidade está na 
distância social que se estabelece”. Ela vai além e explica que, por socie-
dade pequena e homogênea, Christie se referia a uma nação que não foi 
colonizada e na qual não se questiona a humanidade do outro. “Quando 
você se reconhece no outro, não consegue submetê-lo a tortura, e pri-
são é uma forma de tortura, ainda que sua legitimidade seja aceita. Não 
haveria encarceramento se a gente reconhecesse no outro um humano." 
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Hospitais de custódia: o nó da Luta 
Antimanicomial e do Sistema Penal

Os hospitais de custódia, conhecidos também como manicômios judi-
ciários, sempre foram o grande calo da Reforma Psiquiátrica. Se cuidar 
em liberdade se tornou um relativo consenso quando nos referimos às 
pessoas em sofrimento mental – a despeito de recentes desmontes da 
Reforma –, o mesmo nunca aconteceu com aquelas que, em conflito 
com a lei, são consideradas inimputáveis, ou seja, não respondem pelo 
Código Penal. 

Ainda que muitas vezes utilizada como artimanha de defesa, a inimpu-
tabilidade está longe de ser o melhor caminho para alguém que res-
ponde por algum crime. Ao contrário dos imputáveis comuns, quem 
vai para uma instituição médica entra sem data para sair – a alta, ou 
soltura, só acontece quando há um laudo médico ou psicológico de 
não periculosidade, o que é bastante difícil de se definir, uma vez que o 
comportamento humano não é totalmente previsível. Dentro das insti-
tuições, o tratamento passa longe do ideal, com hipermedicalização e 
isolamento social. 

Já há, em alguns locais do país, projetos que unem a Rede de Atenção 
Psicossocial ao Sistema Penal. O Programa de Atenção Integral ao 
Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental (PAI-PJ), em Minas 
Gerais, é um dos pioneiros: com ótimos índices de ressocialização e bai-
xos níveis de reincidência, esses projetos ainda sofrem com a pouca 
visibilidade e não avançaram o quanto poderiam – e deveriam – na 
sociedade brasileira. 

Para ler 
e saber 

mais:

Referências Técnicas para 
atuação de Psicólogas(os) 
na Política de Segurança 
Pública (CFP/CREPOP) 

bit.ly/37RERAY

Hospitais de Custódia: 
como aliar o sistema de 
justiça e a Saúde Mental 
humanizada

bit.ly/37RtpFs

Nota de posicionamento do Conselho Federal de Psicologia sobre extin-
ção da Psicologia e outras áreas da saúde mental previstas na Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade 
no Sistema Prisional – PNAISP

bit.ly/3m1XRBO
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Por Karla Losse Mendes

Depois do 
Tsunami: o 
que mudou e 
muda para a 
Psicologia com 
a pandemia?
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Há cerca de um ano o 
Sars-Cov-2, que ficou 
conhecido como novo 

coronavírus e agora de novo 
já não tem tanto, chegava ao 
Brasil. No dia 26 de fevereiro de 
2020 foi registrado o primeiro 
caso oficial da Covid-19 no 
país, um homem de 61 anos 
que havia viajado à Itália e 
apresentou sintomas em São 
Paulo (SP). 

Pouco mais de três sema-
nas depois, a Psicóloga Luzia 
Carmem de Oliveira (CRP-
08/15038), colaboradora da 
Comissão de Psicologia Clínica 
do CRP-PR, começava a aten-
der pacientes em um setting 
totalmente diferente. A exem-
plo de milhares de outras e ou-
tros profissionais de Psicologia 
em algumas áreas, como a 
Psicologia Clínica, ela estava 
migrando clientes de seu con-
sultório para o atendimento 
online, como é conhecida a 
prestação de serviços mediada 
por Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TICs). 

Frederico Soares Medeiros (CRP-
08/24226), Psicólogo Clínico, 
também fez esse movimen-
to. Ele já contava com alguns 
clientes no atendimento online, 
que residiam em cidades fora 
do Paraná. No entanto, para a 
grande maioria das(os) pacien-
tes foi necessário realizar a mu-
dança. Já não iriam mais ao con-
sultório. Agora, o atendimento 
se daria por meio da tela do ce-
lular ou computador.

Era o começo de uma crise que 
já estava em curso desde o sur-
gimento do primeiro caso da 
doença em novembro de 2019 e 
que transformaria a Psicologia, 

talvez para sempre. Em um ano, a doença 
matou no mundo cerca de 1,9 milhão de 
pessoas e adoeceu mais de 88 milhões. No 
Brasil morreram mais de 210 mil pessoas e 
ocorreram cerca de 8,3 milhões de casos 
confirmados (até o fechamento desta ma-
téria). E autoridades de saúde no mundo 
inteiro esperam números agravados na 
segunda onda. E fazem um alerta: a quar-
ta onda será caracterizada por uma crise 
sem precedentes de saúde mental, em de-
corrência das perdas, do medo e da crise 
econômica, que pode gerar dificuldade de 
acesso a alimentos, moradia e bens bási-
cos, sobretudo nos locais houve pouco ou 
nenhum suporte financeiro para a popula-
ção, como é o caso do Brasil.

Do real para o real, só que por meio 
das TICs

Carmem e Fred, como preferem ser cha-
mados, contam que acompanhavam com 
preocupação a expansão da doença pelo 
país e estavam atentos às orientações 
do Conselho Regional de Psicologia do 
Paraná (CRP-PR) e do Conselho Federal de 
Psicologia (CFP). 

No dia 17 de março, menos de três se-
manas depois do primeiro caso oficial, o 
CRP-PR tomou a decisão de transferir as 
atividades das(os) trabalhadoras(es) da 
autarquia para o teletrabalho, como me-
dida para proteger a comunidade. No mes-
mo dia, em conjunto com o CFP, publicou 
orientação para que as(os) Psicólogas(os) 
– a partir de uma avaliação técnica e das 
possibilidades de cada caso – passassem 
a atender pacientes de forma remota. A 
orientação não continha nenhuma obriga-
toriedade, uma vez que em saúde mental 
são diversos os fatores a serem avaliados, 
mas trazia em seu bojo a preocupação com 
a saúde das e dos profissionais e da socie-
dade. Para auxiliar na reflexão ética acerca 
dessas adaptações e mudanças, o CRP-PR 
também emitiu uma série de orientações e 
duas notas técnicas (todo o conteúdo está 
disponível na página especial da Covid-19: 
www.crppr.org.br/especialcovid19).

bit.ly/2JZar7I
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Além das orientações éticas, profissionais 
também tiveram que buscar na produção 
teórica de cada abordagem suporte para 
o atendimento online nesse contexto. No 
entanto, se por um lado a produção sobre 
atendimento online já não era muito ex-
tensa em algumas abordagens, sobretudo 
as que enfocam o corpo e a vivência do 
setting terapêutico, por outro não havia 
produção teórica acerca de uma pande-
mia como a que estamos vivendo: ela é 
sem precedentes. Para buscar bases para 
seu atendimento, profissionais contam que 
buscaram então produções e pesquisas so-
bre atenção psicológica em situação de 
emergências e desastres, guerras e outras 
que produziram perdas em grande escala. 

O crescimento dessas pesquisas, aliás, 
deve ser uma tendência, uma vez que 
algumas mudanças irão configurar no-
vos panoramas para a produção científi-
ca em novos formatos de atendimento. 
O Conselho também buscou contribuir 
com a produção de conhecimento e reu-
nir relatos e estudos de profissionais de 
Psicologia durante a pandemia. Por isso, 
lançou a revista CadernoS de PsicologiaS, 
que em sua primeira edição reuniu arti-
gos com a temática: “Atravessamentos 
da Covid-19 nas práticas e saberes em 
Psicologia”. 

Um setting diferente

O setting mudou, da sala com sofás ou di-
vãs para a tela do computador. Da presen-
ça e da troca presencial, agora só é possí-
vel ver o rosto e quando muito o tronco 
de terapeuta e cliente. O acolhimento de 
dores e angústias e o manejo de riscos 
também assumem novos caminhos. 

Carmem, que trabalha com a Psicanálise, 
conta que não atuava com atendimento 
online e foi preciso se reinventar para esse 
momento, uma vez que para sua aborda-
gem a presença é muito importante. “Foi 
uma adaptação delicada, tanto para mim 
quanto para meus e minhas pacientes, 
tanto que de início alguns nem quiseram 

começar no online, mas com 
o passar do tempo foram ade-
rindo”, explicou. “No primeiro 
momento a principal dificulda-
de foi perder o contato com o 
corpo da pessoa atendida, tra-
balhamos principalmente com 
a palavra, mas a presença con-
ta tanto para o nosso trabalho 
como para a ou o paciente.” 
Entre as diferenças percebi-
das pela profissional esteve a 
necessidade de “dar um passo 
atrás” e reavaliar algumas in-
tervenções em atendimentos 
nesse novo espaço, no qual a 
percepção dos elementos não 
verbais não era tão ampla. 

Fred, que atua com a Psicologia 
Corporal, viveu uma experiên-
cia parecida. Ele conta que hou-
ve uma certa resistência inicial 
de cerca de 40% das(os) pacien-
tes a participar do atendimen-
to remoto, mas que depois de 
um momento de reorganização 
todas(os) retornaram. Hoje a 
avaliação dessa modalidade de 
atendimento por seu público é 
muito boa. Para a linha teóri-
ca na qual trabalha, Fred nar-
ra que um grande desafio foi 
adaptar as técnicas que envol-
vem uma observação do cor-
po, toques e demonstração de 
exercícios. “Ao mesmo tempo 
foi muito rico perceber a pos-
sibilidade de realizar técnicas 
corporais guiadas, o aprofun-
damento do contato da ou do 
cliente com seu próprio corpo 
e o poder desse autocuidado. 
Para mim foi um crescimento 
como profissional”, contou.

Além da adaptação para quem 
já tinha um processo terapêu-
tico em curso, as angústias e o 
aprofundamento da pandemia 
também ampliaram a procura 

bit.ly/3gslYbQ
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por atendimento psicoterápi-
co. O impacto desse aumento 
foi tão importante que o termo 
“terapia online” esteve entre 
os dez maiores crescimentos 
de busca, segundo a análise de 
tendências do Google.  

Segundo as(os) profissionais, 
receber pacientes nesse con-
texto também foi desafiador. 
“Com as pessoas novas foi 
mais delicado, porque você 
precisa estabelecer o vínculo 
e a transferência e isso exige 
um trabalho de escuta ain-
da mais aguçado e atento. Eu 
pude perceber também que 
o atendimento online é mais 
cansativo para a ou o analista 
do que o trabalho presencial”, 
diz Carmem.

A mesma sensação teve Fred. 
Ele afirma que foi preciso redu-
zir o número de atendimentos 
em seu dia de trabalho e dar 
maior intervalo de tempo en-
tre uma sessão e outra para 
garantir a qualidade do aten-
dimento. “Para ter esse nível 
de acolhimento, de escuta e 
de presença, demanda muito 
mais energia e foco. Eu não 
conseguia manter o mesmo 
número de atendimentos por 
dia que eu fazia antes estando 
realmente presente e por isso 
precisei reorganizar a agenda.”

Home office: onde começa a 
casa e termina o trabalho?

A mudança para o atendimento 
online esteve conectada à gran-
de alteração na rotina das(os) 
trabalhadoras(es): para se pro-
teger do coronavírus, parte da 
população – para quem foi pos-
sível – transferiu suas ativida-
des para o teletrabalho. Com o 

cancelamento das aulas presenciais, as fa-
mílias necessitaram dividir o espaço (e equi-
pamentos e capacidade de internet) para 
o trabalho, a educação, o cuidado com as 
crianças, as atividades domésticas e o lazer. 

Fernanda Ribas Bohler, doutoranda e pes-
quisadora sobre teletrabalho do Programa 
de Sociologia da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), avalia que essa mudança 
– que já era uma tendência e se acelerou 
exponencialmente durante a pandemia – 
teve um impacto profundo sobre as pes-
soas. “Ela impacta não só na vida dos tra-
balhadores – como conciliar o ambiente 
doméstico com o trabalho e os efeitos do 
isolamento –, mas também se traduz em 
perda de direitos trabalhistas como a re-
dução das possibilidades de desconexão 
e falta de respeito aos limites da jornada 
de trabalho e condições para execução de 
tarefas nesse ambiente.”

Excesso de trabalho, aumento de jornada, 
acúmulo de tarefas, falta de equipamentos 
adequados, angústia pelo distanciamento 
social e dificuldade de desconectar e de se-
parar vida familiar da atividade profissio-
nal foram aspectos relevantes observados 
em sua pesquisa. O estudo ouviu mais de 
900 pessoas em teletrabalho por todo o 
Brasil, incluindo Psicólogas(os). 

Nesse contexto, não só as(os) clientes, 
mas também as(os) Psicólogas(os) preci-
saram encontrar um espaço em meio ao 
lar e, muitas vezes, a crianças pequenas, 
para trabalhar. Para que fosse possível 
garantir um setting terapêutico foram ne-
cessárias adaptações e estratégias como 
reagendar sessões para horários alternati-
vos como muito cedo pela manhã ou bem 
tarde à noite. Houve clientes que tiveram 
até mesmo que encontrar espaços, como 
ir para o carro, para que fosse possível 
uma sessão sem preocupações com o sigi-
lo ou interrupções.

Sigilo, aliás, foi um desafio. “A privacidade 
foi desde o começo uma preocupação e foi 
preciso avaliar o ambiente com o cliente, 

bit.ly/3gqgLkM
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para que a pessoa tenha um setting que 
seja terapêutico dentro de casa e esse foi 
um processo difícil para algumas pessoas”, 
conta Fred.  “O próprio fato de estar em 
uma casa e saber que ao lado tem uma 
pessoa, só de saber, já bloqueia parte do 
conteúdo porque não há essa sensação de 
segurança. Para várias pessoas, esses re-
cursos são limitados”, concorda Carmem. 

Lutos

Se por um lado o excesso de trabalho e o 
acúmulo de tarefas estiveram presentes 
para a parcela para a qual foi possível o 
teletrabalho, uma grande parte da popula-
ção conviveu com o medo de perder o em-
prego, a redução dos recursos financeiros e 
o medo de adoecer. 

E não sem razão. O desemprego oficial 
atingiu índice recorde no terceiro trimestre 
do ano, de acordo com o IBGE, e chegou 
a 14.6%, correspondendo a 14,1 milhões de 
pessoas. O índice de população ocupada 
também é o menor desde que a pesquisa 
iniciou, em 2012: mais da metade da po-
pulação não está trabalhando e o índice 
de ocupação é de apenas 47,1%. Segundo 
o Dieese, cerca de 36% das(os) trabalhado-
ras(es) ocupadas(os) em maio de 2020 (30 
milhões de pessoas) já haviam tido alguma 
perda no rendimento na comparação com 
a situação anterior à pandemia. A redução 
média do rendimento foi de 61%. 

Questões como o racismo, que é estrutural 
na sociedade brasileira, ficaram ainda mais 
evidentes com a pandemia. Ainda segundo 
o Dieese, cerca de 78% das 8 milhões de pes-
soas que perderam o emprego entre o 1º e o 
2º trimestre de 2020 eram negros e negras.

Luto pelas mortes, dificuldades financeiras, 
medo do desemprego ou a necessidade de 
sair para trabalhar mesmo com medo de 
adoecer marcaram a vida no ano de 2020 e 
trouxeram consequências importantes para 
a saúde mental das pessoas. O cenário é ain-
da mais grave em um contexto de desampa-
ro e de ineficiência em tomar medidas para 

garantir condições mínimas de 
sobrevivência e atenção em 
saúde para a população pelo 
Estado. E, pior ainda, o futuro, 
ao menos a curto prazo, não 
parece trazer uma solução ou 
alívio ao cenário.

Feitos da mesma natureza 

Todas essas dificuldades viven-
ciadas pelas(os) trabalhado-
ras(es), das emocionais às finan-
ceiras, implicam uma reação 
em cadeia que atinge profunda-
mente prestadoras(es) de servi-
ços como as(os) Psicólogas(os), 
sujeitas(os) às mesmas angús-
tias e desafios que já relatamos. 
“Foi necessário também para 
as e os profissionais renegociar 
algumas vezes os honorários, 
rever determinados combina-
dos, porque você vê um nível de 
sofrimento grande, um desejo 
de continuidade e um momen-
to de real dificuldade. Você vai 
tendo que se reorganizar com 
isso e também olhar para suas 
próprias necessidades, contas e 
despesas”, conta Carmem. 

Para aquelas(es) cujo cerne do 
trabalho está em auxiliar o ou-
tro a poder olhar e acolher suas 
dores, é preciso também um 
cuidado extra para as próprias. 
“Nós somos feitos do mesmo 
material, somos humanos, e ao 
mesmo tempo que tivemos que 
continuar trabalhando todo 
esse contexto com nossos pa-
cientes nos atendimentos, nós 
também tivemos que ir elabo-
rando as nossas próprias per-
das, angústias e preocupações”, 
avalia a Psicóloga.

E a saída foi também elaborar 
essas questões ao dividi-las. 
Processos com a terapia pes-
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O que o futuro nos reserva

É impossível prever totalmente as formas como iremos nos 
reorganizar como sociedade nos próximos meses, mas que 
algumas coisas irão mudar parece bastante provável.
Fernanda Bohler comenta que é provável que várias ati-
vidades que passaram a ser realizadas em teletrabalho 
permaneçam desta forma. “As empresas perceberam que 
é possível cortar custos e que há inclusive, em vários mo-
mentos, ganhos de produtividade”, afirmou. Ela alerta, 
no entanto, que é preciso estar atento a essas mudanças 
para que seja possível regulamentar melhor os horários e 
limites do trabalho e também atuar para que o corte de 
custos não seja simplesmente uma transferência de cus-
tos às(aos) trabalhadoras(es). Segundo a pesquisadora, 
outros setores como a educação também devem sofrer 
mudanças, mas será preciso avaliar formas para evitar 
quedas na qualidade e que essas mudanças sirvam ape-
nas ao interesse de redução de custos.

De acordo com as(os) profissionais de Psicologia ouvi-
das(os) na reportagem e pesquisas realizadas por insti-
tuições, muitas(os) clientes também irão preferir perma-
necer com o atendimento remoto. Condições como não 
gastar tempo no trânsito e até mesmo o próprio distan-
ciamento do terapeuta podem influenciar esse momento. 
Será preciso ainda estar atenta(o) a quem irá retornar ao 
atendimento presencial, para também adaptar as estraté-
gias para esse retorno e para acolher quem havia começa-
do o processo terapêutico online.

soal e a supervisão ganharam 
ainda mais importância para 
Psicólogas(os).  “Dentro desse 
processo foi muito importante 
fazer supervisão, no meu caso 
em grupo. Poder aprofundar es-
sas técnicas e passar para uma 
técnica guiada só foi possível 
por esse apoio, suporte e lugar 
de troca”, comentou Fred.

Além da supervisão e da terapia, Carmem 
comenta que espaços como as associações, 
grupos de estudo e o oferecido para discussão 
da atuação profissional como as Comissões de 
Psicologia Clínica do CRP-PR são essenciais. “A 
atividade do terapeuta é muitas vezes muito 
solitária. É na troca, no grupo, mesmo que 
virtual, que podemos debater e encontrar 
caminhos conjuntos para a adaptação e para 
vencer esses desafios”, avalia.  
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Outro ponto é previsto com bastante exatidão: será 
preciso investimento em políticas públicas de saúde 
mental que deem conta de acolher e atender pacien-
tes que serão em número crescente e nos vários ní-
veis de atenção, sobretudo na atenção básica (por 
exemplo, Unidades de Saúde) e secundárias, cujo 
principal instrumento é o CAPS. 

Se, em 2009, a OMS já projetava que, em 2030, a 
depressão e a ansiedade seriam as doenças mais co-
muns no mundo, com as várias crises econômicas, 
políticas e de saúde pública esse dado pode ser ainda 
antecipado. Em sintonia, a Organização das Nações 
Unidas (ONU) destacou, em comunicado realizado 
em maio de 2020, a urgência do aumento de investi-
mento em saúde mental. 

“A ampliação e reorganização dos serviços de saúde 
mental que agora são necessários em escala global 
são uma oportunidade para construir um sistema 
de saúde mental adequado para o futuro. Isso sig-
nifica desenvolver e financiar planos nacionais que 
mudam o atendimento das instituições para os ser-
viços comunitários, garantindo cobertura para con-
dições de saúde mental em pacotes de seguro de 
saúde e desenvolvendo a capacidade 
de recursos humanos para oferecer 
saúde mental e assistência social de 
qualidade na comunidade”, disse no 
comunicado Dévora Kestel, diretora 
do Departamento de Saúde Mental e 
Uso de Substâncias da OMS.

Este será um importante debate 
para profissionais em busca de valo-
rização da Psicologia e da oferta de 
saúde mental adequada para a socie-
dade. O tema ganha ainda mais rele-
vância ao passo que as recentes me-
didas tomadas pelo Governo Federal 
caminham no sentido contrário: do 
desinvestimento e da priorização da 
medicalização e hospitalização em 
detrimento do cuidado territorial e 
em liberdade. 
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No início do ano, época de envio dos 
boletos da contribuição sindical de 
2021 pelo Sindicato dos Psicólogos 

no Estado do Paraná (Sindypsi), surgem 
muitas dúvidas quanto à obrigatoriedade 
do pagamento, valores e formas de 
quitação. 

Para tirar estas e outras dúvidas, bem 
como fazer consultas sobre questões 
trabalhistas em geral, entre em conta-
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Dúvidas sobre 
contribuição 
sindical? 
Busque o
Sindypsi

to com o Sindypsi. Deste modo, o órgão 
competente poderá verificar eventuais 
especificidades de cada caso e situação 
profissional.

É possível entrar em conta-
to com a instituição por e-mail                                                                              
(sindypsipr@sindypsipr.com.br) ou te-
lefone – (41) 3224-4658 ou (41) 99156-1898 
(WhatsApp). Os horários de atendimento 
são de segunda a sexta das 14h às 18h.
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O QUE FAZ O CRP-PR?

Os Conselhos regulam, orientam e fiscalizam o exercício da profissão. O re-
gistro profissional no Conselho é obrigatório. Sem a inscrição e o pagamen-
to da anuidade correspondente, a(o) Psicóloga(o) não poderá exercer sua 
profissão. Além disso, as(os) profissionais poderão participar das atividades 
do Conselho para contribuir com a produção de referenciais que reflitam a 
realidade científica e técnica da prática de Psicologia.

O QUE FAZ O SINDICATO?

O Sindicato existe para organizar e defender os interesses da categoria nos 
assuntos trabalhistas. É o Sindicato que organiza a luta pela melhoria dos 
salários, pela jornada, pelos valores referenciais para prestação de serviços, 
pela melhoria dos recursos técnicos de trabalho, pelos direitos e benefícios.

Assim, ainda que atuem como parceiros em diversas ações, as duas enti-
dades são independentes em suas atribuições e posicionamentos, além de 
possuírem normatizações próprias quanto a cobranças.

CONHEÇA AS DIFERENÇAS NA ATUAÇÃO DO CRP-PR E DO SINDYPSI:
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 A subjetividade humana tem provo-
cado inúmeras reflexões, fazendo 
com que as(os) Psicólogas(os) se 

deparem em suas atuações com profundas 
facetas que versam sobre o processo de 
construção da identidade. A Constituição 
Federal brasileira de 1988 prevê, como ob-
jetivo fundamental, a promoção do bem-
-estar de todas as pessoas, sem preconcei-
tos de gênero e quaisquer outras formas 
de discriminação. A Carta Magna prega, 
ainda, a saúde como um direito social, 
determinando a prevalência dos Direitos 
Humanos. Para tanto, o Sistema Conselhos 
de Psicologia vem atuando fortemente nas 
políticas de direitos humanos, por enten-
der que a sua defesa, sem discriminação 
de qualquer ordem, é fundamental na luta 
por dignidade, liberdade e melhores condi-
ções de vida.

Neste contexto, a Comissão de Orientação e 
Fiscalização (COF) do Conselho Regional de 
Psicologia do Paraná (CRP-PR) traz orienta-
ções às(aos) Psicólogas(os) sobre o processo 
transexualizador e demais formas de assis-

tência às pessoas trans, apontando impor-
tantes diretrizes para a atuação profissional. 
A Resolução CFP nº 001/2018 prevê que:

Art. 7º - As psicólogas e os psicólogos, 
no exercício profissional, não exerce-
rão qualquer ação que favoreça a pa-
tologização das pessoas transexuais e 
travestis. 

Parágrafo único: As psicólogas e os 
psicólogos, na sua prática profissio-
nal, reconhecerão e legitimarão a 
autodeterminação das pessoas tran-
sexuais e travestis em relação às suas 
identidades de gênero.

O processo transexualizador, realizado 
pelo SUS, garante o atendimento integral 
de saúde a pessoas trans, incluindo aco-
lhimento, uso do nome social, hormonio-
terapia e cirurgia de adequação do corpo 
biológico à identidade de gênero e social. 
A(O) Psicóloga(o) faz parte da equipe mul-
tidisciplinar que irá avaliar e acompanhar 
a(o) paciente neste processo, inclusive 

Por Ramone Kely de Oliveira (CRP-08/31206),  
com colaboração da Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) 

ORIENTAÇÕES SOBRE 
O ATENDIMENTO 
PSICOLÓGICO
NO PROCESSO 
TRANSEXUALIZADOR
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Para saber 
mais

Nota Técnica CRP-PR nº 
002/2018 – Orienta as(os) 
profissionais de Psicologia 
no atendimento às 
pessoas transexuais e 
travestis.

bit.ly/3bvgAUY 

Resolução CFP nº 
001/2018 – Estabelece 
normas de atuação para 
as psicólogas e os psicólo-
gos em relação às pessoas 
transexuais e travestis. 

bit.ly/2L6FXRR

Nota técnica CFP sobre 
processo transexualizador 
e demais formas de assis-
tência às pessoas trans. 

bit.ly/33JvNNw

Resolução CFP nº 006/2019 
– Dispõe sobre as regras 
para elaboração de docu-
mentos escritos produzidos 
pelo psicólogo no exercício 
profissional.

bit.ly/2JBmUyq

após a cirurgia, tendo como objetivo a pro-
moção da autonomia da pessoa.

É importante informar que a Portaria do 
Ministério da Saúde nº 2803/2013 elenca 
quatro Centros de Atenção Especializada 
no Processo Transexualizador e que, além 
destes, existem Centros Ambulatoriais 
Atuantes na temática, em diversas locali-
dades do país. No Paraná, o Hospital das 
Clínicas de Curitiba está incluso neste pro-
cesso, sendo um local de referência para 
busca de mais informações.

Nesta frente, o trabalho da(o) Psicóloga(o) 
deve se pautar na integralidade do aten-
dimento, na humanização da atenção, 
não estando restrito ao procedimento ci-
rúrgico. A atuação da(o) profissional de 
Psicologia não deve se orientar por um 
modelo patologizante ou corretivo da 
transexualidade, tampouco em modelos 
normatizados das vivências e expressões 
de gênero, mas atuar como ferramenta de 
apoio ao sujeito.

Ressalta-se o que preconiza a Nota Técnica 
do CRP-PR nº 002/2018:

“O acompanhamento psicológico para 
o processo transexualizador, requisitado 
na Portaria MS nº 2.803/2013, não deverá 
ter por objetivo avaliar a transvestilidade 

e a transexualidade, mas sim proporcio-
nar um acompanhamento e acolhimen-
to das demandas trazidas pela pessoa 
nas etapas pré e pós-cirúrgicas e para 
demais modificações corporais inerentes 
ao processo transexualizador. Nesse sen-
tido, esse acompanhamento deve respei-
tar a autonomia da pessoa(...)”

Chamamos também a atenção para a 
Resolução CFP nº 006/2019, que normatiza 
a elaboração e organização de documentos 
decorrentes do serviço prestado – obser-
vando que o documento a ser produzido 
neste contexto é o Relatório Psicológico. 
O conteúdo, no entanto, perpassará pelos 
procedimentos adotados, dados colhidos na 
prestação do serviço, natureza do trabalho, 
e pela análise e fundamentação teórica/téc-
nica da(o) profissional que prestou o serviço.

Destaca-se que os atendimentos devem ser 
pautados em princípios éticos da profissão, 
considerando os sofrimentos advindos dos 
processos de estigmatização e discriminação 
vivenciados por travestis e transexuais e não 
de sua identidade de gênero. Embora a for-
mação em Psicologia seja generalista, é dever 
ético da(o) profissional buscar capacitação 
continuada, tornando-se crucial o conheci-
mento das legislações que perpassam pelo 
processo, inclusive, quando necessário, recor-
rendo ao auxílio de supervisão técnica.  
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A Entende-se identidade de gênero 
como a experiência subjetiva e social 
de cada pessoa com base no gênero 

vivenciado, podendo ou não ter relação 
com o sexo biológico. A identidade de gê-
nero se expressa principalmente a partir 
das identidades transgêneras, travestis, 
cisgêneras e não binárias. 

De acordo com a Resolução nº 001/2018 
do Conselho Federal de Psicologia (CFP), 
as expressões e identidades de gênero 
são possibilidades da existência humana 
que não devem ser compreendidas como 
psicopatologias, transtornos mentais, des-
vios e/ou inadequações. Essa resolução, ao 
dispor sobre o trabalho de profissionais de 
Psicologia com pessoas trans, traz três ele-
mentos centrais que merecem destaque: o 

uso da cisgeneridade como categoria de 
análise; a defesa do princípio da autodeter-
minação; e o chamado para compreender 
que a vivência trans em si não é produtora 
de sofrimento, mas o fato de vivermos em 
uma sociedade transfóbica, sim.

Entretanto, apenas o compromisso com 
a não discriminação não é suficiente para 
fundamentar a atuação de profissionais 
de Psicologia neste tema. O atendimento 
a pessoas trans traz demandas específicas 
que exigem formação contínua, em diálogo 
com a alínea "b" do artigo 1º do Código 
de Ética Profissional da Psicologia (CEPP), 
que pede à(ao) Psicóloga(o) que assuma 
"responsabilidades profissionais somente 
por atividades para as quais esteja capacita-
do pessoal, teórica e tecnicamente”.

Ética no contexto 
do atendimento a 
pessoas trans
Por Psic. Flávio Voigt Komonski (CRP-08/19733), com colaboração de Fabian Algarte, 
coordenador nacional da área de homens trans e transmasculinidades da Aliança 
Nacional LGBTI+, que auxiliou a identificar as dificuldades mais comumente enfren-
tadas por pessoas transgênero em momentos de atendimento psicológico.
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Dentre estas demandas específicas está 
a prática da psicoterapia dentro do pro-
cesso transexualizador do SUS, a questão 
da duração do atendimento e a produção 
de documentos voltados ao encaminha-
mento para tratamentos e cirurgias. A(O) 
profissional precisa estar capacitada(o), 
como preconiza o artigo 1º, alínea "h" 
do CEPP, a "orientar a quem de direito 
sobre os encaminhamentos apropriados, 
a partir da prestação de serviços psicoló-
gicos, e fornecer, sempre que solicitado, 
os documentos pertinentes ao bom termo 
do trabalho”.

É ideal que a(o) profissional se informe 
sobre esse processo antes de iniciar os 
atendimentos a esse público, evitando 
tratar uma população já marginalizada 
como "cobaia" de práticas não ampara-
das pela produção científica. Caso a(o) 
Psicóloga(o) não se sinta preparada(o), a 
possibilidade de encaminhamento a ou-
tra(o) profissional é indicativa de compro-
misso com a saúde mental e a ética profis-
sional (art. 1º, alínea “k" do CEPP).

Como referência do conhecimento profis-
sional sobre o tema, o Conselho Federal de 
Psicologia lançou a Resolução CFP nº 014, 
de 20 de junho de 2011, que dispõe sobre 
a inclusão do nome social na carteira de 
identidade profissional da(o) Psicóloga(o) 
para travestis e transexuais. Em 2013, o CFP 
apresentou a "Nota Técnica sobre o proces-
so transexualizador e demais formas de as-
sistência às pessoas trans". A partir dela, 
foi possível firmar o reconhecimento das 
identidades transgêneras como não pato-
lógicas, base que reorientou a noção sobre 
as transgeneridades e que visou a efeitos 
sobre a práxis profissional.

É importante que, ainda que observan-
do cada pessoa como um sujeito único, 
a(o) profissional de Psicologia informe-se 
sobre as motivações e questões mais co-
muns que permeiam a experiência trans, 
como o preconceito social e familiar, 
sentimentos frequentes de solidão, isola-
mento, depressão, dificuldades de acesso 

ao mercado de trabalho e a possível resis-
tência à terapia, por medo de encontrar 
profissionais que desrespeitem a existên-
cia trans. De acordo com a Nota Técnica 
do CFP sobre o Processo Transexualizador, 
de 2013: 

“(...) é objetivo da assistência psico-
lógica a promoção da autonomia da 
pessoa, a partir de informações sobre 
a diversidade de gênero e esclareci-
mentos sobre os benefícios e riscos dos 
procedimentos de modificação corpo-
ral e social. O sujeito deve ter clareza 
de que a atenção é singular e flexível 
e que o projeto terapêutico pode ser 
modificado de acordo com as necessi-
dades de cada um.”

Para além dos contextos clínicos, é nítida 
a importância de construção científica 
sobre vivências trans, fazendo parte da 
ética profissional promover a saúde des-
sa população ao colaborar com estudos, 
pesquisas, simpósios e espaços profissio-
nais que permitam a divulgação de infor-
mações e o fomento a pesquisas e coletas 
de dados. 

Sabemos que a existência de resoluções 
e normas técnicas não impedem movi-
mentos contrários à diversidade e à au-
tonomia dos sujeitos, de tentar violentar 
as subjetividades, por meio de ataques 
à ética, à ciência e à dignidade humana. 
Por isso, o trabalho das(os) profissionais 
de Psicologia precisa levar em conta o 
Princípio Fundamental II do nosso Código 
de Ética: "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 for-
mas de negligência, discriminação, explo-
ração, violência, crueldade e opressão”. 

A atuação ética em Psicologia exige com-
promisso com uma caminhada longa e 
permanente em prol dos direitos huma-
nos e combate às discriminações, buscan-
do assegurar a autonomia, a integralida-
de e o bem-estar individual e coletivo. 
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Em 2021, as(os) Psicólogas(os) passam a contar com mais praticidade na emissão 
dos boletos da anuidade, uma vez que, além de terem sido enviados por e-mail, 
estão disponíveis para emissão no site da instituição: no link www.crppr.org.br/

boleto-anuidade, basta acessar a opção “Emissão de Boleto”. 

Se você ainda não realizou o pagamento da sua anuidade 2021, confira as formas de 
quitação disponíveis:

Cota única com pagamento até 31 de 
janeiro de 2021: desconto de R$ 76,05 
sobre a anuidade de R$ 513,79 (a orientação do 

desconto consta descrita no corpo do boleto bancário)

Cota única com pagamento até 31 de 
março de 2021: valor integral de R$ 513,79, 
sem desconto.
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Boletos da anuidade 2021 
podem ser pagos até março 
em cota única ou parcelados

PESSOA JURÍDICA

Para Pessoa Jurídica, as anuidades de R$ 260,29 (empresas com capital social de até R$ 
50.000,00) e R$ 513,79 (empresas com capital social acima de R$ 50.000,01) podem ser qui-
tadas em cota única até o dia 31 de março ou em cinco parcelas (neste caso, desconsidere o 
boleto único e siga os vencimentos indicados).

⚠ Dicas para um pagamento seguro

No pagamento de boletos, algumas dicas são importantes para evitar erros. Confira abaixo 
informações que podem ajudar a identificar se o boleto que está sendo pago é verdadeiro:

1) Após a leitura do código de barras do boleto, o emissor do título deve ser "Conselho 
Regional de Psicologia da 8ª Região". Em pagamentos realizados em lotéricas ou caixas 
de agências bancárias, confirme o destinatário do pagamento com a(o) atendente.

2) Confira se o e-mail pelo qual o boleto foi enviado é proveniente do CRP-PR. Neste caso, 
o boleto tem como remetente a extensão @crppr.org.br ou é proveniente do e-mail             
site@crppr.org.br. Boletos recebidos de endereços desconhecidos ou que tenham como 
remetente o próprio e-mail da(o) profissional devem ter sua autenticidade confirmada an-
tes de qualquer pagamento. 

3) Caso não tenha recebido o boleto, consulte também as caixas de spam e lixo eletrônico.

4) O CRP-PR somente emite boletos via Banco do Brasil. Caso receba boleto de qualquer 
outro banco, entre em contato conosco.

5) Os sistemas da Apple podem apresentar dificuldade para identificar o anexo referente aos bo-
letos. Neste caso, acesse seu e-mail via navegador (Safari ou outros) no celular ou computador.

Parcelado em até 5 vezes: com 
vencimentos em janeiro, fevereiro, 
março, abril e maio. Se optar por 
esta modalidade basta separar 
os cinco boletos sequenciais 
e respeitar os vencimentos 
indicados, desconsiderando o 
boleto de cota única.

bit.ly/3i4MkRW
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Para compreender as ideias inovadoras 
do projeto a seguir, primeiramente 
você terá que desconstruir sua visão 

sobre o início do processo terapêutico, 
pois elas fogem da conserva cultural 
sobre a forma de realizar integração e 
vínculo terapêutico. Os conceitos de 
espontaneidade e criatividade não serão 
poupados. Se ajeite na cadeira e boa leitura. 

Escalada terapêutica é um projeto que foi 
desenvolvido através da minha experiência 
pessoal como Psicólogo e Psicodramatista. 
Ao longo dos anos escalando no Ginásio de 
Escalada Campo Base, passei a perceber 
que a prática do esporte trazia uma cone-
xão maior com o momento, minhas emo-
ções e meu corpo. Quando estou escalando 
esqueço o passado e futuro, vivo apenas o 
momento presente. Estar na parede me faz 
perceber meu corpo, minha respiração e os 
momentos de ansiedade. Conecto-me com 
o Aqui e Agora!

O trabalho tem como objetivo inicial uti-
lizar a escalada esportiva como objeto 
intermediário na criação de vínculo tera-
pêutico. Um espaço onde as metáforas ga-
nham espaço, cores e altura. A utilização de 
metáforas já é bem aceita e muito utiliza-
da em processos psicoterápicos de diversas 
abordagens da Psicologia. Estas podem ser 
consideradas uma forma de brincar com as 
palavras ou experiências, tornando a ses-
são mais lúdica, permitindo inclusive que o 
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cliente fale de situações muitas vezes difí-
ceis de maneiras mais leves. 

A Escalada Terapêutica, por ter sido estru-
turada através das lentes do Psicodrama, 
trouxe o “drama”, ou seja, a ação a este mo-
vimento. Ao invés de os clientes escutarem 
histórias que poderiam correlacionar com 
o processo terapêutico, as vivenciavam por 
meio da relação, incluídas com a sensação 
de medos, ansiedades, percepção do corpo 
e sensação de superação. Utiliza-se tudo o 
que existe no espaço, inclusive o próprio 
comportamento do cliente durante a esca-
lada, como material de análise e reflexão 
para ser melhor investigado em ambiente 
sigiloso posteriormente. O trabalho tam-
bém passou a ser experimentado com ca-
sais; um pode dar a segurança para o outro 
e, juntos na escalada da relação, poderão 
analisar a corda que sustenta este vínculo e 
quais os freios que atrapalham a liberdade 
de cada um dentro do processo. 

Com a boa adesão ao trabalho, atualmente 
estou desenvolvendo um Projeto de Ação 
Social para pessoas com deficiência (PcD), 
para que, por meio da prática da atividade 
física em grupo, possa proporcionar a mui-
tas pessoas a possibilidade de alcançarem 
lugares que muitas vezes nunca pensaram 
que seriam capazes de atingir, tendo, assim, 
o propósito de gerar esperança, motivação 
e sentimentos de superação, pois os maio-
res limites estão na própria mente. 

Por Allef Degam Furtado (CRP-08/25975)

Psicodrama
nas alturas:  
uma escalada terapêutica



PSICOLOGIA
E A COVID 19
Fomos surpreendidos em dezembro de 2019 com a notícia da disseminação do novo 
Coronavírus denominado de SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19, originado 
na China. A dimensão global dos reflexos da COVID-19, fez com que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) reconhecesse a sua transmissão como uma pandemia, 
declarando uma Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN). 
Diante do aumento dos casos, o Brasil emitiu em janeiro de 2020 a Portaria nª1881 no 
Diário Oficial da União indicando o marco inicial para as estratégias de saúde para a 
prevenção e enfrentamento da COVID-19. 

Trata-se de uma situação atípica no mundo que tem trazido à sociedade uma série 
de desafios, na busca de nos engajarmos à uma consciência coletiva, especialmente 
em ações conjuntas que visem minimizar as perdas e zelar pela saúde e bem-estar 
de todos. Tais práticas podem se consolidar na perspectiva de isolamento social, para 
aqueles que se encontram em condições de permanecer afastados fisicamente dos 
outros indivíduos, como também podem se configurar em ações específicas, a de-
pender de cada área de atuação. No que tange a Psicologia, vemos com frequência 
pessoas se deparando com dificuldades com as quais não sabem como lidar, o que 
tem despertado os mais diferentes sentimentos e reações. 

Diante deste cenário, o Sindicato dos Psicólogos do Paraná se solidariza com os pro-
fissionais que estão atuando direta e indiretamente no contexto da pandemia. Estes 
profissionais lutaram e lutam bravamente para manter seus serviços, mesmo em si-
tuação de extrema vulnerabilidade da COVID 19, que levou a óbitos profissionais que 
atuaram na linha de frente. Nessas situações de crise sempre clamam pela atuação 
dos profissionais psicólogos, mas frequentemente de forma voluntária. Sabemos da 
importância deste trabalho, mas também temos que lutar pelo espaço de trabalho dos 
psicólogos e que não seja temporário e que sim contratados compondo a equipe de 
profissionais para atuar na saúde mental. A valorização da nossa categoria sempre 
está na pauta do SINDYPSI.

Temos muito a aprender com o trabalho da psicóloga (o) frente a pandemia e por isso 
busque seu sindicato para suas dúvidas sobre condições de trabalho na COVID -19. 

Marly Perrelli

Presidente do Sindicato dos Psicólogos do Paraná
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