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EDITORIAL

A defesa dos Direitos Humanos está na base do Código de Ética Profissional 
do Psicólogo. A profissão reconhece, de longa data, os prejuízos às pessoas 
causados pelo preconceito, pela violência e pela discriminação decorrentes 
dele seja ela relacionada às questões étnico-raciais, de gênero, de orien-
tação afetiva-sexual, de classe social ou qualquer outro elemento. Desta 
forma, é óbvio que os profissionais que acolhem e que têm em sua base 
teórica e técnica o conhecimento e mecanismos para auxiliar as vítimas 
das violações aos direitos humanos, devem defender irrestritamente estes 
mesmos direitos. 

O CRP-PR, portanto, cumpre seu papel ao orientar os profissionais e procura 
oferecer elementos para auxiliar cada um na reflexão acerca da sua prática. 
Neste início de ano, apresentamos uma série de textos trazendo os temas 
emergentes em vários movimentos sociais e oferecendo informações acerca 
das práticas de Psicólogas(os) relacionadas a esses públicos.

A autarquia busca também a valorização e reconhecimento social dos profis-
sionais de Psicologia. Apresentamos ainda algumas das principais deman-
das da categoria e as ações pelo fortalecimento profissional. Igualmente, o 
CPR-PR preza pela transparência e responsabilidade na gestão. Saiba mais 
sobre os resultados da avaliação da prestação de contas da instituição reali-
zada por uma auditoria independente. Os textos são mais que informação: 
são um convite para que você, Psicóloga(o), venha participar conosco. 

Desejamos um excelente 2019 e boa leitura!
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Ano começa com ações de 
prevenção em Saúde Mental 
e valorização da Psicologia

A campanha Janeiro Branco já se conso-
lidou como uma iniciativa de preven-
ção e valorização de ações em Saúde 

Mental e, em 2019, destaca-se por trazer como 
tema principal a valorização da Psicologia e de 
sua atuação profi ssional também na preven-
ção do sofrimento mental. A campanha, ini-
ciativa de grupos de profi ssionais por todo o 
Paraná, recebe o apoio do Conselho Regional 
de Psicologia do Paraná (CPR-PR) pelo alcance 
que possui e por se confi gurar como um espa-
ço de conversa com a sociedade. 

A campanha fala abertamente sobre a atua-
ção das(os) Psicólogas(os), tornando evidente 
que essas atividades vão muito além do tra-
tamento de transtornos e abrangem também 
uma série de perspectivas que envolvem, além 
de questões de sofrimento mental, as com-
portamentais, de autoconhecimento, desen-
volvimento profi ssional e desenvolvimento de 
potencialidades em temas como o esporte e 
escolha de carreira, entre muitas outras. 

Por essa abrangência, a campanha Janeiro 
Branco também possibilita debater com a 
comunidade a importância de atividades 
de lazer, esporte, psicoeducação, desenvol-
vimento da resiliência, da busca pelo equilí-
brio em diversas atividades. As ações aliam 
então a discussão acerca da importância da 
Psicologia e atividades como caminhadas, au-
las de yoga e rodas de conversa como forma 
de aproximação com a comunidade. 

Prevenção

O crescimento nos números de suicídios e 
tentativas de suicídio e dos diagnósticos 

de depressão e de transtornos de ansie-
dade tem chamado a atenção da socie-
dade, sobretudo para a necessidade de se 
encontrar formas de prevenção que per-
mitam reduzir essas ocorrências graves e 
incapacitantes. 

O acúmulo de estresse, por exemplo, 
confi gura-se muitas vezes como desgas-
te, sensação de desânimo, e até mesmo 
a Síndrome de Burnout. Há consenso de 
que iniciativas como a prática de ativida-
de física, o lazer, acesso à cultura, a busca 
pelo equilíbrio nas jornadas de trabalho e 
outras medidas de mitigação desses riscos 
são importantes para a prevenção do sofri-
mento mental.

Neste aspecto, a campanha lembra também 
a sociedade que profi ssionais de Psicologia 
são essenciais. Além do espaço de escuta 
e acolhimento ofertado na área clínica, há 
também Psicólogas(os) atuando nas esco-
las, na área jurídica, na assistência social, 
nos equipamentos públicos como unidades 
de saúde, CAPS, delegacias e órgãos de 
acolhimento de vítimas de violência e hos-
pitais. Estes são os profi ssionais que devem 
tornar-se referência para auxiliar. 

A valorização da(o) profi ssional é essencial 
para superar os preconceitos ligados a esse 
atendimento, possibilitando que as pessoas 
busquem auxílio antes do agravamento dos 
quadros de sofrimento e também possam 
desenvolver alternativas aos confl itos vi-
venciados, com respostas de autonomia, 
criatividade e comunidade, fortalecendo 
seu suporte interno e em rede. 

Confi ra o calendário de 
ações programadas dispo-
nível em:

bit.ly/2AC7diW

Para saber
mais
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nha relevância social e que se forta-
lece com o reconhecimento de sua 

especificidade e benefícios da atuação nas 
mais diversas áreas para as pessoas, co-
munidades e organizações. Para fortalecer 
ainda mais a atuação de Psicólogas(os), há 
avanços necessários para garantir maior 
qualidade nos serviços prestados e condi-
ções de trabalho destas(es) profissionais.

Como ocorre em outras profissões, muitas 
dessas melhores condições dependem de 
legislações específicas destinadas a garan-
tir direitos e de regulamentações dessas 
leis, sendo reforçada ainda pelas resolu-
ções, notas técnicas e documentos de re-
ferência elaborados pelo Conselho Federal 
e pelos Conselhos Regionais de Psicologia. 

Além de elaborar essas normativas, o 
Conselho Regional de Psicologia do 
Paraná (CRP-PR) também atua politica-
mente na defesa dos interesses das(os) 
Psicólogas(os) e da sociedade paranaen-
se. Apresentamos a seguir algumas das 
principais discussões que estão sendo re-
alizadas neste momento e também como 
as(os) profissionais podem participar.

          30 horas

Tramita no Senado Federal o Projeto de Lei do 
Senado (PLS) nº 511/2017, que estabelece a jor-
nada de trabalho semanal máxima de 30 ho-
ras para profissionais de Psicologia.  O projeto 
busca a isonomia profissional com outras cate-
gorias que já têm seu direito garantido como 
medicina, odontologia, fisioterapia, terapia 
ocupacional e serviço social. Paralelamente, 
tramita na Câmara Federal, com o mesmo ob-
jetivo, o Projeto de Lei nº 769/15. 

O CRP-PR vem acompanhando a tramitação 
e tomando medidas pela aprovação do pro-
jeto – incluindo a participação da coordena-
dora da Comissão de Psicologia e Saúde do 
CRP-PR, Semíramis Amorim Vedovatto (CRP-
08/06207), em uma audiência pública no 
Senado, no dia 12 de novembro. De acordo 
com a conselheira-secretária da instituição, 
Carolina de Souza Walger (CRP-08/11381), 
esta seria uma medida que beneficiaria a 
todos. “Reduzir a carga horária para 30 ho-
ras é importante para manter a saúde men-
tal da(o) Psicóloga(o) e, com isso, garantir 
a prestação de um serviço de melhor qua-
lidade para a população, que também será 
beneficiada por esta mudança.” 

COMO O CRP-PR

ATUA POR MAIS

DIREITOS PARA AS(OS) 

PSICÓLOGAS(OS)?
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A Psicóloga também argumenta que já há 
locais que estão utilizando a jornada de 30 
horas e que uma legislação nacional iria eli-
minar discrepâncias. “Também temos alguns 
municípios e Estados no país que aprovaram 
localmente as 30 horas para Psicólogas(os), 
fazendo com que a lei nacional seja necessá-
ria para garantir uma equidade”, afirma.

Até o fechamento desta edição, o projeto 
de lei aguardava relatório na Comissão de 
Assuntos Econômicos, a cargo do senador 
Paulo Paim.  A proposta, que teve origem 
em uma iniciativa popular, já foi aprovada 
pela Comissão de Assuntos Sociais. Já na 
Câmara Federal, o projeto de lei aguar-
da relatório na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público (CTASP) a 
cargo da deputada Erika Kokay. Na Casa, o 
projeto já foi aprovado pela Comissão de 
Seguridade Social e Família (CSSF). 

          Piso salarial

O CRP-PR acompanha também a trami-
tação, na Câmara dos Deputados, do 
Projeto de Lei nº 1015/2015, que visa a es-
tabelecer um piso salarial de R$ 3.600,00 
para Psicólogas(os). Atualmente, o proje-
to aguarda deliberação na Comissão de 
Finanças e Tributação (CFT) com parecer 
de compatibilidade e adequação financei-
ra e orçamentária elaborado pelo deputa-
do Rodrigo Martins.

Em junho de 2018, o projeto chegou a en-
trar na pauta de votação da Comissão. À 
época, a conselheira-secretária do CRP-PR, 
Carolina Walger (CRP-08/11381), esteve em 
Brasília, em conjunto com conselheiros de 
outros Regionais, para conversar com o re-
lator e acompanhar a votação. Apesar da 
votação não ter ocorrido, uma vez que o 
projeto não foi votado em função de um 
acordo entre os líderes, o CRP-PR conti-
nua acompanhando a tramitação e enca-
minhando informações aos parlamentares 
acerca da importância do tema. 

          Psicoterapia

Uma das discussões mais recorrentes 
também na categoria é a importância 
de um termo que delimite a especifici-
dade do atendimento prestado por pro-
fissionais de Psicologia, estabelecendo a 
“psicoterapia” como prática exclusiva de 
Psicólogas(os) e psiquiatras. 

A mudança na legislação é importante, 
uma vez que para a população leiga o uso 
indiscriminado do termo pode levar a erro, 
como a contratação de profissionais de ou-
tras áreas quando na verdade a(o) cliente 
desejaria ser atendido por uma Psicóloga 
ou um Psicólogo.

Há, já em tramitação, o Projeto de Lei nº 
7726/2017, de autoria da deputada Rosinha 
da Adefal. O projeto, até o fechamento da 
edição, aguardava designação de relator na 
Comissão de Seguridade Social e Família 
(CSSF) da Câmara Federal e não teve anda-
mento desde maio.

Além deste projeto, houve também algu-
mas ideias legislativas de iniciativa popular 
que tinham o mesmo objetivo e uma delas, 
com a meta de transformar a psicoterapia 
em prática exclusiva de Psicólogas(os), re-
cebeu o número de apoios necessários para 
se transformar em Projeto de Lei.

O CRP-PR optou por apoiar a proposta legislativa 
que avança na tramitação, uma vez que os de-
mais projetos posteriores deverão ser apensados 
de acordo com a comum prática regimental da 
Casa Legislativa. A instituição também acredita 
que seria adequado manter a prática como “de 
Psicólogas(os) e Psiquiatras” por compreender, 
após discussão em plenário, que há uma ques-
tão histórica e cultural no desenvolvimento da 
psicoterapia abrangendo a atuação médica es-
tritamente de profissionais psiquiatras que não 
pode ser ignorada. Outro ponto importante é 
que esta manutenção poderá fortalecer a trami-
tação, favorecendo a aprovação final do projeto. 



Só no Itecne você encontra cursos de pós-graduação 

para a área de Psicologia que te possibilitam uma 

formação crítica e humanizada!

Cursos presenciais e semipresenciais

Aulas aos sábados alternados

(41) 3092 0198
(41) 98700 5958www.itecne.com.br/posgraduacao

inscricoes@itecne.com.br

• SAÚDE MENTAL • ARTETERAPIA

• PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA E INSTITUCIONAL

• NEUROPSICOLOGIA E APRENDIZAGEM

• GERIATRIA E GERONTOLOGIA

          CRP em movimento

Além dos posicionamentos públicos em seus 
veículos de comunicação e nos contatos com 
a mídia, o CRP-PR também faz contato com 
outras instituições e atua diretamente junto 
aos parlamentares na defesa destes proje-
tos, além de ter representantes em várias 
instâncias de controle social que atuam em 
diversas frentes. Está encaminhando tam-
bém neste início da legislatura documentos 
ao governador, deputados estaduais, depu-
tados federais e senadores paranaenses (sai-
ba mais nesta edição na página 09). 

O Conselho tem se manifestado também em 
vários momentos na defesa da atuação pro-
fi ssional da Psicologia, com medidas como 
a articulação política e institucional. São 
exemplos desta articulação o contato com 
os parlamentares acerca do posicionamen-
to contrário à aprovação de um projeto que 
cria o Conselho Federal de Psicomotricista, 
projetos que discutem a atuação de outras 
profi ssões que possam interferir ou restrin-
gir a atuação da Psicologia, articulação por 
projetos que visem a ampliar a área de atu-
ação ou melhorar a qualidade e autonomia 
na atuação das(os) profi ssionais. 

          Como participar

O CRP-PR é composto por seus conselhei-
ros e conselheiras, representantes seto-
riais, colaboradores e também pelas(os) 
demais Psicólogas e Psicólogos. Todos 

podem contribuir para a defesa de pontos 
importantes para a categoria. Conheça a 
seguir algumas formas para participar:

• Estando atualizado – acompanhe 
o CRP-PR nas páginas e redes sociais. 
Conheça os assuntos que estão sendo 
discutidos e compartilhe com as suas re-
des, ampliando o apoio e a divulgação;

• Participando das Comissões – inte-
gre Comissões na Sede, Subsedes ou 
Representações Setoriais do Conselho 
para discutir temas do seu interesse e 
contribuir para a atuação institucional;

• Sendo representante do CRP-PR no 
controle social – as(os) Psicólogas(os) 
podem participar das instâncias de con-
trole social auxiliando na proposição e 
na conquista de espaços de atuação;

• Planejamento participativo – parti-
cipe também do planejamento partici-
pativo indicando temas do seu interesse 
para a atuação profi ssional;

• Manifeste-se – Esteja presente nas as-
sembleias promovidas pela autarquia 
- como as orçamentárias - e vote nas 
eleições do Conselho. Manifeste-se sobre 
os projetos de Lei votando em consultas 
públicas, enviando mensagens aos parla-
mentares e comparecendo em audiências 
públicas e demais eventos para discutir 
temas de interesse da categoria. 
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O Conselho Regional de Psicologia do 
Paraná (CRP-PR) tem realizado uma série 
de atividades políticas em prol do fortaleci-
mento da categoria. A instituição é pautada 
pela atuação apartidária, mas compreende 
que a articulação com o mundo político é 
essencial para levar as bandeiras da profi s-
são. Diante disto, o CRP-PR enviou ofícios 
para o governador, deputados estaduais 
e representantes paranaenses na Câmara 
Federal e no Senado. 

A instituição compreende que as determi-
nações do poder executivo estadual e pro-
jetos de abrangência estadual e nacional 
têm profundo impacto sobre a qualidade 
dos serviços prestados pelas(os) profi ssio-
nais à população. Comprometida com a 

garantia dessa qualidade, a autarquia consi-
derou por bem tornar conhecidas dos repre-
sentantes no legislativo e no executivo as 
demandas e necessidades da classe para o 
desenvolvimento de suas funções na socie-
dade e reivindicar o compromisso com es-
tas demandas. Conheça a seguir os pontos 
enviados ao governador e parlamentares:

Mais Psicologia, mais Saúde e mais 
Prevenção

O novo marco fi scal e econômico expres-
so na Emenda Constitucional 95/2016 do 
“teto de gastos” descaracteriza o Pacto 
Constitucional de 1988, reduz investimen-
tos e, consequentemente, o acesso da 
população a direitos sociais da educação, 

CRP-PR TEM 
ATUAÇÃO POLÍTICA 
APARTIDÁRIA 
E EM PROL DO 
FORTALECIMENTO
DA CATEGORIA
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saúde e assistência social. Com 
ela, o Sistema Único de Saúde 

é prejudicado, a educação em 
todas as suas instâncias é suca-

teada e a assistência social, setor 
fundamental para o desenvolvimen-

to do país, descontinuada. É preciso que 
Governador, senadores, deputados esta-
duais e federais se posicionem contrários 
ao movimento de austeridade que preju-
dica a seguridade social e a saúde da po-
pulação, agindo também para proteger o 
SUS e o SUAS (Sistema Único de Assistência 
Social) dentro de todas as possibilidades de 
seu campo de atuação, complementando 
investimentos e garantindo a continuidade 
dos serviços com qualidade e segurança. 
Na mesma lógica, faz-se necessária a reto-
mada das campanhas de prevenção das ISTs 
(Infecções Sexualmente Transmissíveis), tais 
como HIV e hepatites virais e continuidade 
nos programas de tratamento dessas condi-
ções que são exemplo para o mundo.

Da mesma forma, o CRP-PR acredita que a 
presença das(os) Psicólogas(os) na atenção 
básica e nas equipes de Saúde da Família de-
veria ser ampliada e intensifi cada. Estas(es) 
profi ssionais podem signifi car não só a aten-
ção importante aos casos individuais de sofri-
mento mental, mas também o trabalho com 
as comunidades de modo a possibilitar a au-
tonomia, protagonismo e desenvolvimento, 
sobretudo das populações mais vulneráveis. 
É fundamental fortalecer a defesa do cará-
ter público, universal e integral do SUS, em 
contraposição à desestruturação da atenção 

básica e da fragilização do acesso à saúde. 

Neste sentido, é importante posi-
cionar-se também em reação ao 

avanço da lógica manicomial 
e aos retrocessos na política 
de saúde mental. A Rede de 
Atenção Psicossocial (Raps) 
deve ser revigorada através de 
fi nanciamento público sistemá-
tico, para que os horrores das 

instituições manicomiais não 
encontrem espaço novamente. 

É essencial fomentar a Política de 

Redução de Danos como tecnologia crítica 
de abordagem ao fenômeno das drogas. À 
luz dos Direitos Humanos, é central com-
preender o usuário de substâncias psicoa-
tivas como sujeito de direitos e autonomia, 
e a guerra às drogas como um projeto equi-
vocado de superação deste grave problema 
social, que encarcera e mata especialmente 
a juventude negra paranaense. 

Solicitamos também que governantes e 
representantes eleitos da população em-
preendam esforços no sentido de fomentar 
campanhas de orientação da população 
quanto à importância da(o) profi ssional de 
Psicologia, reconhecendo seu papel funda-
mental nas mais diversas áreas de atuação 
em saúde mental e qualidade de vida. É im-
portante também a parceria na divulgação 
de informações que expliquem que a(o) pro-
fi ssional de Psicologia é aquela(e) gradua-
da(o) em curso de Psicologia, registrada(o) 
em um Conselho Regional de Psicologia e 
que exerce conhecimento técnico, teórico 
e científi co das práticas psicológicas. Desta 
forma, também é papel do Estado atuar em 
parceria com o CRP-PR para coibir o exercí-
cio ilegal da profi ssão. 

Mais Psicologia, mais Educação

O ambiente escolar precisa e deve contar 
com um(a) profi ssional da Psicologia. A rea-
lidade escolar, bem conhecida e caracteri-
zada por pesquisadoras(es) brasileiras(os), 
revela que a inter-relação entre os atores 
participantes do processo educativo pro-
duz a maior parte dos problemas enfrenta-
dos por educadoras(es). A(O) Psicóloga(o) 
Escolar/Educacional pode compreender e 
desenvolver atividades específi cas que pos-
sibilitem um entrosamento melhor entre 
aqueles que estão implicados no processo 
educacional: pais, alunos, professores, equi-
pe técnica e direção, por meio da perspec-
tiva da educação para todas(os) e de uma 
sociedade democrática. Por isso, um gover-
no que pretenda avanços na educação não 
pode prescindir da presença destas(es) pro-
fi ssionais em todas as escolas, da educação 
infantil ao ensino médio.
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contraposição à desestruturação da atenção 
básica e da fragilização do acesso à saúde. 

Neste sentido, é importante posi-
cionar-se também em reação ao 

avanço da lógica manicomial 
e aos retrocessos na política 
de saúde mental. A Rede de 
Atenção Psicossocial (Raps) 
deve ser revigorada através de 
fi nanciamento público sistemá-
tico, para que os horrores das 

instituições manicomiais não 
encontrem espaço novamente. 

É essencial fomentar a Política de 



CONTATO 121 | 11

Reivindicamos também que o Governo 
do Estado e que parlamentares da esfera 
Estadual e Nacional assumam de forma 
fi rme a defesa da universidade pública e 
gratuita, contribuindo para o investimento 
nas universidades públicas e criando pro-
gramas que possam auxiliar a jovens que 
buscam a carreira universitária, oferecen-
do subsídios quando necessário para que 
estes possam ingressar e se manter nas 
instituições de ensino superior. 

O CRP-PR solicita também o compromisso 
com a Educação para a justiça social e a cul-
tura de paz, garantindo a implementação 
de conteúdos escolares comprometidos 
com a igualdade de gênero e étnico-racial. 
Além disso, é fundamental compreender a 
Educação como ferramenta indispensável 
para o enfrentamento a toda forma de pre-
conceito e discriminação, trabalhando para 
que a escola seja um ambiente de respeito 
às diferenças. Entende-se que a escola, es-
paço plural e complexo, é muito mais do 
que apenas um local para a apropriação de 
conteúdos pedagógicos, e sim que consis-
te em um lugar dedicado à construção de 
conhecimentos e do pensamento crítico, à 
formação em seu sentido pleno e integral.  

É preciso igualmente incentivar a pesqui-
sa acadêmica e atividades de extensão, 
abrangendo a pesquisa em Psicologia e em 
saúde, promovendo tecnologias voltadas 
para autonomia, protagonismo e desen-
volvimento das pessoas. 

Mais Psicologia, mais Diversidade e mais 
Direitos

O respeito à diversidade e aos Direitos 
Humanos estão na base de toda a atuação 
de Psicólogas e Psicólogos. Portanto, é ex-
tremamente relevante que o Estado contra-
te essas(es) profi ssionais para que possam 
atuar no acolhimento e no atendimento de 
populações vulneráveis, implementando 
tecnologias que respeitem a autonomia e o 
protagonismo dessas populações. A atenção 
prestada por estes profi ssionais às pessoas 
LGBTI, pessoas com defi ciência, população 

negra, migrantes e refugiados, in-
dígenas, quilombolas, em situação 
de rua e outras minorias sociais é 
essencial para garantir acolhimento 
e direitos a esses grupos.

A Psicologia também tem papel 
fundamental no acolhimento de 
crianças, adolescentes, idosos e mu-
lheres vítimas de violência ou em situação 
de abuso. Nestes espaços, a(o) profi ssional 
atua em várias frentes a fi m de acolher e au-
xiliar no reestabelecimento dessas pessoas.

Da mesma forma, a(o) Psicóloga(o) também 
pode contribuir para a reinserção social de 
pessoas que estiveram em confl ito com a 
lei. Sabemos que a inserção no crime não 
é um fato isolado, mas está relacionada a 
uma complexa cadeia de fatores subjetivos, 
coletivos e sociais. Garantir a presença de 
Psicólogas(os) nas unidades prisionais e for-
talecer o trabalho da categoria nos Centros 
de Socioeducação é também possibilitar o 
trabalho real de reintegração e recuperação 
social de pessoas que cumprem penas de re-
clusão, observando a legislação e garantin-
do uma sociedade mais justa.  

Mais Psicologia, mais Cidadania

O fortalecimento das Políticas Públicas e 
do Controle Social são ações fundamen-
tais para um Governo que se dedique a 
dirimir os graves efeitos da desigualdade 
social e da violência estatal. A partici-
pação de Psicólogas(os) em fóruns 
de monitoramento, fi scalização 
e proposição deve ser valoriza-
da pelos gestores estaduais, 
para construção conjunta de 
ações democráticas e de ga-
rantia de direitos.

Além disso, a integração 
com a sociedade civil e 
com este CRP-PR deve ser 
uma prioridade no que se re-
fere à construção de Políticas 
Públicas. Também o poder exe-
cutivo tem contribuições, junto 
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ao poder legislativo, no acompanhamento 
e incentivo de propostas legislativas (pro-
jetos de lei) que versem sobre ou façam in-
terlocuções com o trabalho de Psicólogas 
e Psicólogos.  

Mais Psicologia, mais Sustentabilidade

A Psicologia também atua na ocupação das 
cidades e na preservação do meio ambiente 
e pode colaborar com o poder público em 
diversas áreas como o planejamento urbano 
e a elaboração de planos de prevenção de 
emergência e desastres. É importante que o 
Governo e que os parlamentares reconheçam 
a importância dessa atuação e passe a inse-
rir essa(e) profi ssional cada vez mais nestas 
áreas para o desenvolvimento de espaços 
urbanos e rurais mais seguros e sustentáveis.

Além disso, a Psicologia do Trânsito tem con-
tribuições indispensáveis para a mobilidade 
humana, dos pequenos municípios aos gran-
des centros. É fundamental que o reconheci-
mento do trabalho de Psicólogas e Psicólogos 
na educação para o trânsito e nos processos 
de avaliação psicológica neste contexto, bus-
cando a redução da violência e dos acidentes, 
causa de milhares de mortes anualmente. 

A Psicologia também pode colaborar para o 
direito à cidade, para todas as pessoas, com 
contribuições relevantes para a segurança 
pública no campo do controle às armas, 

comportamentos grupais e contribuindo 
para a saúde mental dos agentes de segu-
rança pública. O exercício profi ssional de 
Psicólogas(os) pode ser decisivo em progra-
mas de redução da violência e dos homicí-
dios, com políticas setoriais que não incenti-
vem ações de justiciamento e o armamento 
da população como saída para a confl itivi-
dade social que vive o país.

Mais Psicologia, mais Desempenho

Há ainda diversos projetos que visam ao 
desenvolvimento do esporte. É importan-
te notar que a Psicologia aplicada a esse 
contexto é uma das áreas que tem mais 
crescido e apresentado resultados impor-
tantes. Investir no esporte é também in-
vestir na saúde mental, na motivação e 
no desempenho dos atletas por meio da 
atuação de profi ssional da Psicologia espe-
cializada(o) nesse campo, que possam ofe-
recer suporte emocional e psicológico aos 
atletas antes, durante e depois das com-
petições. Além disso, solicitamos atenção 
especial a políticas de democratização e 
acesso ao esporte, lazer e cultura, com-
preendendo que estas são formas de pro-
dução de igualdade e de liberdade. 

Mais Psicologia, mais Respeito

É necessário ressaltar também que o 
reconhecimento da importância de 
Psicólogas(os) não deve se restringir a 
campanhas de conscientização e à inser-
ção da Psicologia nas mais diversas áreas. 
Estes são avanços, mas é preciso também 
oferecer a estas(es) profi ssionais condições 
adequadas de trabalho e de desempenho 
de suas funções. Por isso, o respeito à au-
tonomia, a oferta de uma jornada de tra-
balho condizente com as exigências da 
profi ssão com carga horária de 30 horas se-
manais e a remuneração adequada das(os) 
profi ssionais são condições mínimas para 
também garantir a qualidade dos serviços 
prestados à sociedade. Afi nal, preservar a 
saúde física e mental de quem atende e de 
quem é atendido são ações de um governo 
comprometido com seu povo.
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Pensar a questão das drogas na 
contemporaneidade é tarefa 
que atravessa o cotidiano e as 

perspectivas éticas da(o) Psicóloga(o) 
por diversas razões (e afetos). O primeiro 
plano, com suas linhas mais evidentes ao 
senso comum, é o que formula questões 
como: por que, de fato, as pessoas usam 
drogas? Por que uns são capazes de 
empreitadas mortíferas, e vão além e 
além, ao passo que outros podem ter 
outras conexões e tempos diferentes de 
usos? São só as drogas e suas descargas 
de dopamina os agentes dessas trips? 

Neste platô agencia-se algo de um saber 
sobre o sujeito-indivíduo: o problema das 
drogas diz respeito às escolhas do indiví-
duo, às suas formas de se colocar no mun-
do. Não raro, estigmas em relação ao uso 
de substâncias vêm acompanhados da 
proposição generalista da “dependência 
química” ou “toxicomania” como fenôme-
no homogêneo e da partilha moral entre 
drogas para curar (medicalização da vida) 
versus drogas para chapar (hedonismo), 
que vicejam entre as falas mais caricatas. 
Esse plano arranja consigo um tipo de de-
bate sobre políticas públicas condizente 
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POLÍTICAS SOBRE 
DROGAS EM DEBATE: 
O DISPOSITIVO DAS DROGAS PELA PERSPECTIVA
DA CLÍNICA DA CULTURA (EM MOVIMENTO)  

Por Altieres Edemar Frei (CRP-08/20211), assessor técnico de pesquisa do Conselho 
Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR) e doutorando em Saúde Pública pela Universidade 
de São Paulo (USP) com pesquisa sobre reinserção social, biopolítica e drogas (este texto é basea-

do em sua tese de conclusão do doutorado, a ser publicada)
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com este tipo 
de olhar sobre 
o sujeito-indiví-
duo (doente, 
noia ou crimi-

noso), sobre 
sua famí-
lia (deses-
truturada) 
ou, se 

tanto, so-
bre comuni-

dade (seu ter-
ritório, nunca 
sua cidade) 
que corre ris-

co de ser raso.

Freud, que tinha 
seus apreços por 

topologias e por dro-
gas, deixa-nos pistas para pensar quando 

as demandas desse tipo apontam mais para 
um sintoma do que para a causa do mal-es-
tar na cultura. Por isso, é necessário cavar 
ou galgar outras camadas, e não se conten-
tar com a análise superficial: as drogas se 
apresentam como um sintoma no desdo-
bramento das sociedades de consumo, e 
não como as causas das mazelas e misérias 
nas cidades. Não bastasse isso, o discurso 
em torno da “dependência química”, quan-
do se apresenta enquanto categoria inexo-
rável, presta-se enquanto um modo de por 
o pensamento em funcionamento — e um 
modo de mantê-lo sob certa cadência. 

Não cabe a referência ao sujeito-indiví-
duo como agente exclusivo da ação, e 
sim sobre processos de subjetivação que 
engendram saber-poder sobre as drogas. 
Para isso, a clínica que se convoca  nestes 
planos é a clínica da cultura, ou a clínica 
da ocupação desses lugares de saber. Os 
estudiosos Gilles Deleuze e Félix Guattari 
(que tinham seus apreços por platôs) cha-
mariam isso de “territorialização”. 

Diríamos, ainda à luz dos textos de Michel 
Foucault e Deleuze – e a partir dos estu-
dos de autores brasileiros como Rubens 
Adorno, Taniele Rui, Eduardo Vargas, 
Daniel Lomonaco, entre outros – que 
perseguir estas camadas ou platôs permi-
te ver a questão da droga enquanto um 
dispositivo: as drogas engendram discur-
sos, produzem verdades e movimentos, 
estratificam corpos e territórios, alteram 
configurações urbanas, produzem impac-
tos distintos em distintas classes sociais. 
Criam e ornam fetiches em torno de afe-
tos: amores, ódios, seduções. Criam e or-
nam fetiches em torno de cidades: rein-
serções, inserções, deserções. Produzem e 
pulverizam inconscientes. E isso nos inte-
ressa em todas as suas camadas. 

São, portanto, políticas de subjetivação 
em curso — que se sobrepõem (e não ex-
cluem) às perspectivas micropolíticas, ou 
aos arranjos tradicionais macropolíticos. 
Assim, pode-se dizer que as drogas mu-
dam corpos, mesmo aqueles corpos que 
se julgam impermeáveis a elas, pois as 
drogas agem como significantes de um 
arranjo cultural; da mesma forma, pode-
-se dizer que as drogas mudam cidades, 
mesmo nos condomínios descolados do 
plano das periferias com suas “biqueiras”. 
Como políticas de subjetivação em curso, 
as operações de clínica sobre a cultura 
exigem (tal qual o signo clínica do grego 
klinikós sugere) inclinações atentas. E a 
respectiva formulação de políticas precisa 
considerar tais perspectivas.

Seguir esses arranjos das drogas enquan-
to dispositivo permite, por exemplo, a es-
cuta do discurso do senso comum perme-
ado pela ideia de que os traficantes são 
os inimigos do estado no Brasil (tal qual 
terroristas são inimigos do estado nos 
E.U.A. e parte da Europa, ou que usuários 
de crack são zumbis). De uma ou outra 
forma, trata-se da escuta do desdobra-
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mento de um mundo com suas vidas des-
cartáveis que Agamben se referia sob seu 
conceito de homo sacer:  vidas que “não 
merecem” viver. 

É por estes discursos que falam as vozes 
que defendem a redução da maioridade 
penal, o encarceramento de populações 
negras e periféricas, as invasões e incên-
dios com requinte de crime de guerra no 
diagrama da guerra às drogas, as “carroci-
nhas” para recolher pessoas em situação 
de rua que fazem uso abusivo de álcool e 
outras drogas. É, aliás, bem parecido com 
o plano-cenário em que apresentadores 
de televisão ou youtubers dão com os 
porretes na mesa enquanto bradam algo 
como “bandido bom é bandido morto! 
Quero ver o pessoal dos direitos humanos 
agora!” É o mesmo arranjo que endossa 
retrocessos como tratamentos compulsó-
rios e internações por longo período em 
locais distantes dos territórios de vida 
dos sujeitos em questão. “Cadeia, Caixão, 
Cemitério: é para lá que você vai se não 
parar.” É, ainda, o mesmo plano que faz 
você ouvir de pessoas próximas algo a 
respeito de um assassinato de um sujeito 
inserido no mercado-de-trabalho-tráfico-
-de-drogas com: “também, né, estava en-
volvido com o que não presta…” E isso há 
de nos interessar enquanto Psicólogas(os). 
Especialmente quando quem pode dizer 
isso é a(o) colega Psicóloga(o) que está 
sentada(o) ao seu lado. 

Mas, diferente de se inclinar sobre um cor-
po imóvel em um leito-divã quando se tra-
ta da perspectiva individual, trata-se, no 
caso da clínica da cultura, de se inclinar 
sobre arranjos movediços e fluidos: leitos 
ou settings que levam e lavam, consigo, 
suas margens. Nada tão novo assim, ali-
ás. Houve algo parecido com o estudo da 
histeria, da síndrome do pânico ou dos 
transtornos de atenção nas últimas dé-
cadas e que retorna com a fabricação do 

vício enquanto caso de polícia ou saúde 
pública. Esta escuta remete à percepção 
de um tipo de estado/arranjo econômico 
ou ao status quo em operação via dispo-
sitivo das drogas: a manutenção destes 
discursos é a manutenção destes corpos, 
pensamentos, afetos, comportamentos. É 
quase como uma prótese, é quase como 
outra droga. O estado/arranjo econômi-
co, que se legitima por suas bordas, está 
na pele destas (certas) pessoas. 

Tais argumentos podem até soar como 
distopia. Mas a história das cidades é so-
breposta pela história da construção do 
corpo (dos afetos, da sexualidade, da lou-
cura, dos coeficientes de alteridade). O 
corpo (e com ele a vida, o desejo, a pul-
são) é este território em disputa. Eis algo 
que se repete — e enquanto não for 
elaborado, tende a voltar enquan-
to sintoma ou em estilhaços do 
real. E, adianto: esta não é 
uma fake news.

Se todas as dro-
gas concernem 
questões de ve-
locidade, ora 
engendrando aco-
plamentos em um 
volume de cone-
xões maior, ora 
pondo véus, 
freios e delírios 
no real, precisa-
mos nos mover 
nesse debate com 
outras cadências. 
As discussões sobre 
o rumo das políticas 
sobre drogas é uma dis-
cussão clínica que incide 
sobre as cidades. E vice-
-versa. Mais do que nunca, 
em toda clínica há de vir 
política. 
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Para isso, trata-se de ocupar a cida-
de e ocupar o próprio corpo em pro-
dução (com ou sem seus acoplamen-
tos) e, com isso, ocuparmo-nos da 
escuta ou inclinação à cultura que 
fl ui intempestiva. Temos, de fato, 
convivido e conversado o sufi ciente 
sobre isso de forma pública? 

Para isto, também, é preciso dar corpo e 
movimento (literalmente) à questão das 
drogas enquanto dispositivo e seus giros 
discursivos: a pergunta “de que lado você 
está?” é sucedida por outra, ainda mais 
ácida, que aponta também para a compo-
sição de territórios — e todo território é 
psíquico: “onde mesmo você está?”

CONGRESSO EM JUNHO ABORDARÁ O TEMA DE FORMA MULTIDISCIPLINAR

O evento foca em debates transver-
sais, interdisciplinares e plurais sobre o 
tema. De acordo com a organização, já 
está confi rmado entre os palestrantes, o 
pesquisador Dr. Carl Hart, professor da 
Universidade de Columbia (EUA), uma 
das autoridades mundiais no assunto. 
Para informações e inscrições acesse: 
bit.ly/2FlyYiN

Curitiba receberá entre os dias 5 e 
8 de junho de 2019 o VII Congresso 
Internacional da Abramd (Associação 
Brasileira Multidisciplinar de Estudos 
sobre Drogas). O evento tem como 
tema “Políticas de Drogas, Autonomia 
e Cuidados” e conta com o apoio do 
Conselho Regional de Psicologia do 
Paraná (CRP-PR).  
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Escolher o melhor vestido, fazer um pentea-
do bonito e usar uma maquiagem especial. 
Estas foram algumas etapas da preparação 
das candidatas ao Miss Trans Paraná, que 
aconteceu no fi nal de novembro de 2018. 
Mas, muito mais que um concurso de beleza, 
o Miss Trans Paraná– que amplia o Miss Trans 
Curitiba, realizado desde 2005 – tem por ob-
jetivo trazer visibilidade para esta população 
que é uma das que mais sofrem preconceito 
e violências entre as pessoas LGBTIs. 

Além da beleza, os jurados avaliaram a ca-
pacidade de representatividade. Segundo 
o blog da ONG Transgrupo Marcela Prado, 
promotora do concurso, o objetivo é “dar 
visibilidade, inserção, interação, valorizar a 
coragem e determinação de cada candidata 
por sua trajetória”. 

Nesta primeira edição de 2019, o Conselho 
Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR) 
traz uma série de imagens do concurso para 
promover, justamente, a visibilidade a mu-
lheres que trazem suas histórias marcadas 
pelo preconceito. Queremos, também, des-
construir conceitos: mulher trans é mulher 
independentemente da sua aparência trazer 
elementos tidos como masculinos – como a 
barba. Esta seleção de imagens é um convi-
te para ver mulheres trans sendo o que são: 
mulheres, bonitas, unidas, empoderadas, 
felizes. Afi nal, nunca é demais lembrar: dife-
rença não é doença e respeito é um direito! 

Para entender mais sobre o assunto leia a 
Nota técnica 002/2018, que orienta as(os) 
profi ssionais de Psicologia no atendimento 
às pessoas transexuais e travestis.
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CONCURSO MISS TRANS 
PARANÁ PROMOVE 
VISIBILIDADE E 
EMPODERAMENTO PARA 
MULHERES TRANS 

bit.ly/2xRwp2X
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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 pública a decisão deste 
Conselho Regional de Psicologia 8ª Região juntamente com o Conselho Federal de Psicologia, no Processo 
Ético Disciplinar nº 018/2015 em aplicar a pena de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR TRINTA 
DIAS à Psicóloga LIGIA APARECIDA CEMIM, CRP-08/02115 por infração aos seguintes artigos do Código de 
Ética Profi ssional dos Psicólogos: 

EDITAL COE 008/2018
EDITAL DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL POR TRINTA DIAS

Princípios Fundamentais:

I  O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade e da integri-
dade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

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

Art. 1º - São deveres fundamentais dos psicólogos:

c) Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições 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;

Art. 2º - Ao psicólogo é vedado:

a) Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade ou opressão. 

b) Induzir a convicções políticas, fi losófi cas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qual-
quer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profi ssionais.

c) Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumento 
de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. Emitir documentos sem fundamentação e qualidade 
técnico-científi ca;

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

Art. 17 – Caberá aos psicólogos docentes ou supervisores esclarecer, orientar e exigir dos estudantes a 
observância dos princípio e normas contidas neste Código.  

Curitiba, 28 de novembro de 2018

Psic. João Baptista Fortes de Oliveira (CRP-08/00173)
Conselheiro Presidente

* Publicação realizada em atenção ao disposto no parágrafo 2º do art. 69 do Código de Processamento Disciplinar, sendo que a suspensão a que se 
refere teve validade de 30 dias, que se  iniciou em 28/11/2018 - quando a profi ssional teve ciência da penalidade aplicada pelo CRP-PR.
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Quase 80 mil denúncias de 
violência contra a mulher foram 
recebidas pelo Ligue 180 apenas 

nos primeiros sete meses de 2018. Isso 
significa que a cada cinco minutos uma 
mulher sofre violência física, psicológica 
ou sexual no Brasil. Mas, certamente, 
este número é muito maior e muito mais 
cotidiano, já que a maior parte dos casos 
não é denunciada. E a opressão vivida 
pelas mulheres ainda assume outras 
formas mais sutis: as diferenças salariais 
(mesmo atuando na mesma função, a 
mulher ganha 30% a menos, segundo 
dados de 2012 do Centro de Gestão e 
Estudos Estratégicos), assédio no trabalho 
(que, de acordo com a Organização 
Internacional do Trabalho, vitima 52% das 
trabalhadoras), a obrigação de ser mãe e 
com comportamentos pré-determinados, 

a criminalização do aborto, a imposição 
de tipos específicos de corpos e cabelos, 
entre tantas outras agressões que muitas 
vezes estão naturalizadas.  

A luta das mulheres por igualdade, res-
peito e liberdade já tem espaço garantido 
na Revista Contato e nas redes sociais do 
CRP-PR. Afinal, como afirma a Psicóloga 
Grazielle Tagliamento (CRP-08/17992), 
coordenadora do Diverges (Núcleo de 
Diversidade de Gênero e Sexualidades), “a 
Psicologia tem um papel fundamental na 
defesa dos direitos de todas as mulheres 
e de uma prática que supere os proces-
sos de estigmatização, discriminação e 
violências”. E, como nos disse a Psicóloga 
Clínica e Social Andreia Domanico (CRP-
06/35981): “Não basta lutar por direitos. É 
preciso lutar pelo empoderamento”. 

M
U

LH
ER

ES

POR QUE PRECISAMOS 
DE UMA PSICOLOGIA QUE 
DEFENDA OS DIREITOS
DAS MULHERES? 
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E essa luta não precisa ter uma só cara 
nem um só gênero. Para ser feminista, 
basta acreditar que as mulheres são o 
que são, livres e cada uma com um jeiti-
nho único – lembrando que ser mulher é 
uma identifi cação e não está atrelado ao 
gênero biológico, ou seja, mulheres trans 
são mulheres e homens trans são homens, 
nem à orientação sexual. 

Às vezes, no turbilhão de informações que 
recebemos todos os dias na mídia, pode-
mos ter a sensação de que já conquista-
mos igualdade de gênero, na opinião da 
Psicóloga e professora do curso de mestra-
do da Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) 
Denise de Camargo (CRP-08/00450) – que 
nos concedeu entrevista sobre o tema em 
2017. “É preciso alertar as mulheres quan-
to ao fato de que em nenhum país e em 
nenhuma relação social os dominantes 
renunciam voluntariamente a seus privi-
légios. Elas precisam se conscientizar de 
que ainda é necessário lutar. E talvez o 
mais difícil seja fazê-las acreditar que elas 
valem essa luta”, afi rmou. 

Denise também defende um pensamento 
que é bastante útil relembrar neste início 
de 2019, em que fazemos tantos planos 
para os próximos meses: “Penso que a 
nova mulher é aquela que quer ter auto-
ria sobre sua própria vida, ser capaz de se 
autogerir e realizar suas escolhas, sejam 
quais forem elas, com consciência que se 
opõe à alienação e a impotência”.

Violência no consultório: notifi cação e 
denúncia

As leis de proteção da mulher contra a 
violência foram um dos grandes avanços 
das últimas décadas, com a criação da 
Lei Maria da Penha e das Delegacias da 
Mulher, por exemplo. Ainda assim, mulhe-
res inseridas em ciclos de violência costu-
mam enfrentar difi culdades de denunciar 
e de se afastar dos parceiros agressores. 
“Apenas fazer a denúncia não vai criar na 
mulher o empoderamento necessário. Ela 
pode sair desta relação, mas entrar em 
outra igualmente violenta. O ideal é tra-
balhar para que ela própria queira rom-
per este ciclo”, opina a Psicóloga Clínica e 
Social Andreia Domanico (CRP-06/35981). 

De acordo com uma Nota Técnica do 
Conselho Federal de Psicologia (CFP), a(o) 
Psicóloga(o) ou outras(os) profi ssionais da 
saúde que perceberem ou tiverem notícia 
de que uma mulher está sofrendo violên-
cia devem fazer a notifi cação obrigatória 
com fi ns epidemiológicos.

Já a denúncia, com ou sem o consentimen-
to da mulher – neste último caso confi gu-
rando quebra de sigilo – deve ser feita sem-
pre que “a vida da mulher corra sério risco 
ou ainda a de seus fi lhos ou de pessoas pró-
ximas”. Caso contrário, a orientação é para 
que a(o) profi ssional trabalhe o fortaleci-
mento do protagonismo da mulher, para 
que ela própria tome a melhor decisão. 

Para saber como fazer a notifi cação e a denúncia, acesse a Nota Técnica.

bit.ly/2QXXMnn

Por Ellen Nemitz
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“Precisamos sair obrigados, vendo 
as bombas chegando cada dia 
mais perto do nosso bairro. 

Achamos que em um mês, três meses 
iríamos sair desse problema, e nunca 
acabou.” O depoimento é de Myria Tokmaji, 
uma das integrantes do Trio Alma Síria, e 
revela as dificuldades enfrentadas pelas 
pessoas que deixam suas casas em busca 
de sobrevivência. Myria é uma das milhares 
de pessoas que procuram no Brasil um 
lugar seguro para viver. Mais recentemente, 
quase 80% dos pedidos de refúgio são de 
venezuelanos, número impulsionado pela 
grave crise enfrentada pela nação, mas os 
brasileiros também convivem com haitianos, 
cubanos, angolanos, sírios, entre outros. 

De acordo com Ana Sofia dos Santos Lima 
Guerra (CRP-08/27532), coordenadora do 
Núcleo de Psicologia e Migrações (NUPSIM) 
do Conselho Regional de Psicologia do 
Paraná (CRP-PR), o maior problema enfren-
tado pelos venezuelanos é a dificuldade em 
se socializar na nova comunidade. “Nos abri-
gos que visitamos aqui no Paraná, eles estão 
mantendo os vínculos entre eles, mas es-

tão muito isolados da comunidade”, conta. 
A atuação de Psicólogas(os), segundo Ana 
Sofia, é fundamental para trabalhar o resga-
te da identidade destas pessoas, respeitando 
sua cultura. Além disso, “é preciso resgatar e 
estabelecer vínculos e promover sentido na 
vida destas pessoas, trabalhando para dimi-
nuir a sua vulnerabilidade psíquica”.

Cesar Rosario Fernandes (CRP-08/16715), 
Assessor Técnico de Políticas Públicas do 
CRP-PR, explica que as políticas públicas 
organizam ações já realizadas, muitas ve-
zes de forma descoordenada, pela socieda-
de civil em uma perspectiva não meramen-
te caritativa. “As políticas públicas têm a 
intenção de reparar situações de violação 
de direitos ou de consolidação de desigual-
dades entre as pessoas. Cada nacionalida-
de exige, por suas particularidades e dife-
renças, a adequação das políticas públicas 
para que sejam mais efetivas”, acrescenta.

O Psicólogo Marcos Vinícius Regazzo 
(CRP-08/20709), que atua na Cáritas em 
Curitiba, explica que o atendimento nos 
abrigos de migrantes e refugiados vene-
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ACOLHIMENTO 
E ESCUTA 
A Psicologia possui papel importante no 
acolhimento e garantia de direitos humanos e 
saúde mental a migrantes, refugiados e apátridas 
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zuelanos acontece em grupos, como ro-
das de conversa. “Trabalhamos questões 
como a solidão e os desafios da migração. 
Durante este processo, muitas vezes as 
pessoas são silenciadas, e a nossa função 
é criar espaços de fala para eles”, explica o 
Psicólogo de referência da instituição.  

Já o atendimento clínico individual não 
pode ser realizado nestes espaços que 
agregam vários migrantes, em virtude da 
estrutura física e do caráter transitório des-
tes abrigos. Quando surge uma demanda 
específica, as pessoas são encaminhadas 
para as redes de proteção governamentais, 
como os CRAS (Centros de Referência em 
Assistência Social).

CERMA

O CRP-PR participa das discussões refe-
rentes a migrações também no CERMA 
(Conselho Estadual dos Direitos dos 

Refugiados, Migrantes e Apátridas do 
Paraná). A Psicóloga Ana Sofia, do NUPSIM, 
representou a instituição durante o estabe-
lecimento do plano de ação para o próxi-
mo triênio e destacou a importância de um 
Plano de Saúde Mental. “É fundamental que 
a gente promova formação profissional nos 
diversos municípios, para que os agentes 
de saúde compreendam que os migrantes 
possuem direitos e respeitem seus aspectos 
culturais”, afirmou. 

Ana Sofia atualmente faz parte da Comissão 
de Monitoramento e Fiscalização do CERMA 
e tem acompanhado de perto a situação 
dos migrantes trazidos pelos planos de in-
teriorização do Governo Federal. “O proble-
ma com a xenofobia não tem sido tão pre-
sente [no caso dos venezuelanos] porque 
eles são brancos. Mas existem dificuldades 
para, por exemplo, alugar imóveis. Alguns 
proprietários estão pedindo depósitos de 
um ano adiantados”, relata a profissional. 

Sou Psicóloga(o) e quero ajudar. Como faço?

O único pré-requisito para ajudar é ter 
um bom nível de compreensão do espa-
nhol, já que os migrantes e refugiados 
não teriam condições de falar em por-
tuguês – especialmente sobre suas ques-
tões emocionais. “É possível trabalhar 
com a pessoa falando em espanhol e a 
Psicóloga ou Psicólogo respondendo em 
português, então não é necessário ser 
fluente”, completa Marcos Vinícius. 

Mais informações podem ser obti-
das diretamente na Cáritas Regional 
Paraná pessoalmente (Rua Paula 
Gomes, 703, ap. 01, São Francisco, 
Curitiba-PR), por telefone (3039-7869) 
ou e-mail (marcos@caritas.org.br).

A chegada dos migrantes ao Paraná tem 
mobilizado diversas(os) Psicólogas(os) 
que querem ajudar, mas não sabem 
a quem recorrer. O Psicólogo Marcos 
Vinícius Regazzo (CRP-08/20709), da 
Cáritas – que é parceira do CRP-PR em 
diversas ações – diz que toda ajuda 
é bem-vinda. “Podemos formar uma 
rede de profissionais que se dispõem 
a fazer tanto as atividades em grupo, 
nos abrigos, como atendimentos indi-
viduais a preços reduzidos ou mesmo 
de forma voluntária”, explica ele, acres-
centando que estes atendimentos indi-
viduais poderiam ser realizados nas de-
pendências da Cáritas ou mesmo nos 
consultórios de cada Psicóloga(o). 

Por Ellen Nemitz
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No dia 20 de novembro comemoramos 
o Dia da Consciência Negra em 
memória a Zumbi dos Palmares, 

ícone da luta pela liberdade da população 
africana trazida ao Brasil. A memória da 
resistência quilombola não apenas celebra 
positivamente a negritude de mais da 
metade da população brasileira, mas 
também constitui um momento propício 
para problematizações. Uma das questões 
que vem sendo levantadas cada vez mais 
no âmbito da Psicologia diz respeito a um 
eloquente silêncio: por que se fala tão 
pouco sobre o racismo? Será que estamos 
escutando essa história?

Eventos do mês de novembro à parte, nos-
sos currículos pouco ou nada abordam so-
bre o tema. Em geral, considera-se que a 
Psicologia Social seja o locus propício des-
sas discussões, e as demais linhas mantêm 
uma ideia de sujeito universal, tornando 
o estudo de “especifi cidades”, como raça 
e gênero, algo opcional. Mas, será mesmo 
que a escuta clínica é algo que se poderia 
fazer leigamente em qualquer tema? Não 
seria o racismo um fenômeno estruturan-

te de nossa realidade nacional? Afi nal de 
contas, se raça é um conceito social, e não 
biológico, não seriam todas as pessoas 
racializadas e, por conta disso, tal conhe-
cimento se tornaria imprescindível a uma 
prática qualifi cada?

Base teórica não falta. Desde os impac-
tos despersonalizantes do racismo contra 
o negro detectados por Franz Fanon em 
“Peles negras, máscaras brancas”, pas-
sando pelos importantes questionamen-
tos sobre o preço em sofrimento mental 
pago pela pessoa negra por sua ascensão 
social teorizados por Neuza Santos Souza 
na obra “Tornar-se negro”, chegando a 
movimentos mais atuais, como a organi-
zação de uma disciplina de Psicologia e 
relações étnico-raciais pela Universidade 
Federal de Santa Catarina, o fato é que 
há sim literatura de base para que o tema 
seja estudado, debatido e, principalmen-
te, para que a(o) profi ssional de Psicologia 
se informe sobre o assunto. O Conselho 
Federal de Psicologia lançou, inclusive, 
um compêndio técnico de referências que 
pode ser baixado gratuitamente.
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A PSICOLOGIA 
ESTÁ PREPARADA 
PARA ATENDER A 
POPULAÇÃO NEGRA? 
Por Daniel Fauth Washington Martins, especialista em Criminologia, mestrando em Direito 
pela UFPR e estudante do 8º período de Psicologia da PUCPR. Também compõe o Núcleo de 
Questões Étnico-Raciais da Comissão de Direitos Humanos do CRP-PR

*texto publicado no site do CRP-PR no Dia da Consciência Negra

bit.ly/2R35I6E
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O racismo se faz sentir violentamente. Dados 
do Atlas da Violência de 2017 indicam que a 
população negra representa três quartos 
(perto de 75%) das mortes violentas no país. 
Segundo o Infopen, informativo das peniten-
ciárias brasileiras realizado pelo Ministério 
da Justiça, 64% da população carcerária é 
negra. Mulheres negras têm maiores chan-
ces de morrer em decorrência de um aborto, 
bem como recebem, em média, menos anes-
tesia nos procedimentos de parto. O risco de 
suicídio se apresenta maior entre a popula-
ção negra, em especial para as mulheres.

Tais fatores, expressivos da segregação social 
e do racismo nos níveis pessoal, institucional e 
estrutural, desembocam em um dado óbvio: 
a maior prevalência de transtornos mentais 
na população negra. Ainda assim, será que 
a categoria está preparada para escutar essa 
história? Afinal de contas, tirando aquelas e 
aqueles que buscam tal estudo ou vivenciam 
na pele tais questões, estariam Psicólogas e 
Psicólogos capacitadas(os) a fazer uma escu-

ta capacitada desses sofrimentos sem redu-
zi-los a questões individuais? E mais: consi-
dera-se seriamente o risco de ativação das 
defesas da(o) profissional, em especial na clí-
nica, quando confrontada(o) com temas que 
dizem respeito ao seu lugar de privilégio?

O intuito dessa reflexão não é acusar, mas 
sim suscitar o incômodo diante do sofri-
mento do outro, incentivar movimento e 
aperfeiçoamento. Esse sofrimento ainda en-
contra dificuldade para ser ouvido porque 
sua escuta demanda preparação, empatia, 
demanda aquilo que a Psicologia tem como 
mais caro: a profunda consideração de um 
ser humano em sua especificidade sem per-
der de vista o acúmulo técnico sobre o su-
jeito nas mais diferentes linhas e áreas.

É preciso escutar essa história. O primeiro 
passo é levar o racismo a sério, preparar-se 
para acolher mais essa forma de sofrimento 
e, assim, contribuir para um futuro melhor 
que contemple a todas as pessoas. 
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Na era das imagens e dos vídeos, 
não ver e não ouvir pode ser 
uma barreira para conquistar 

conhecimento ou mesmo para acessar 
serviços como atendimento médico e 
psicológico.

Dados das Nações Unidas apontam que 
aproximadamente 15% da população mun-
dial – uma em cada sete pessoas – convive 
com algum tipo de defi ciência (auditiva, 
visual, física ou intelectual). No entanto, 
a sociedade ainda está pouco preparada 
para conviver com estas diferenças de for-
ma a integrar as pessoas com defi ciência 
aos espaços físicos e sociais.

Para levar educação, informação, conhe-
cimento – e Psicologia – para a vida das 
pessoas com defi ciência visual e auditiva, 
algumas ações são fundamentais. 

Ver o mundo por outros olhos

É o caso do projeto #PraCegoVer, que 
o Conselho Regional de Psicologia do 
Paraná (CRP-PR) adotou em 2017. Quem 
teve a ideia de descrever as imagens de 
modo que as pessoas com qualquer grau 
de defi ciência visual pudessem “vê-las” 
foi a professora de Braille Patrícia Silva de 
Jesus, que gosta de ser identifi cada como 
Patrícia Braille. 

O #PraCegoVer possibilita a audiodes-
crição para a compreensão de imagens, 
transformando elementos visuais em pa-
lavras. É também uma maneira de chamar 
atenção para que os videntes enxerguem 
as pessoas com defi ciência visual e reco-
nheçam as suas necessidades. Marcas mul-
tinacionais e páginas de serviços públicos 
já aderiram à ferramenta, dentro e fora 

IN
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CORES E SONS 
PARA TODOS

Como ações simples podem levar educação, informação, 
conhecimento e Psicologia para pessoas com defi ciência? 

Leia mais sobre os desafi os 
e avanços da educação 
inclusiva na matéria “Edu-
cação inclusiva nas universi-
dades: uma política que vai 
muito além da acessibilida-
de”, disponível em:

bit.ly/2zL31Np

Para saber
mais
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bit.ly/2IiA2Uj

do Brasil – em Fortaleza já existe até uma 
lei municipal instituindo o uso. O sucesso 
é tão grande que o projeto foi indicado 
pelo Itamaraty para concorrer ao Prêmio 
UNESCO-Hamad Bin Isa Al Khalifa-2017. 

“O #PraCegoVer carrega em si o princí-
pio de que a cegueira às vezes está nos 
olhos de quem enxerga. Ela existe para o 
cego que não enxerga a imagem e para o 
vidente que não enxerga o cego. É uma 
provocação, um chamamento para as pes-
soas se enxergarem mais, saírem de suas 
zonas de conforto e perceberem que po-
dem fazer acessibilidade, mesmo que seja 
uma breve descrição de uma imagem na 
Internet”, explica a professora. 

O nome do projeto às vezes causa estra-
nheza, mas Patrícia explica que o termo 
“cego” não é ofensivo. “As pessoas cegas 
acharam fabuloso e me escrevem coisas 
bonitas como ‘obrigada por me permitir 
ver por meio de seus olhos’. Eu fi co muito 
grata”, fi naliza.

A ética na ponta dos dedos

A educação inclusiva é uma das bandei-
ras defendidas pelo CRP-PR. Contribuir 
para a formação de profi ssionais críticas 
(os) e conscientes de seu papel na socie-
dade, de acordo com a realidade de cada 
região, é um dos objetivos presentes no 
Planejamento Estratégico da gestão. 

Para possibilitar que estudantes com defi -
ciência visual tenham as mesmas possibi-
lidades de desenvolvimento tanto na uni-
versidade como na atuação profi ssional, 
o CRP-PR imprimiu dois novos exemplares 
de uma edição em Braille do Código de 
Ética Profi ssional do Psicólogo (CEPP) e 
entregou, em 2018, aos estudantes Camila 
Jordânia Alves e Juliano dos Santos, da 
Universidade Tuiuti. “Quando comecei 
o curso muitas vezes pensei que não iria 

conseguir, mas são iniciativas como esta 
que demonstram que estamos conseguin-
do dar conta”, disse Camila. 

Atendimento psicológico em Libras

No Brasil, mais de dois milhões de pessoas 
possuem alguma defi ciência auditiva, se-
gundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 
2013, realizada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatísticas (IBGE). Desde 
2002, por meio da lei nº 10.436/2002, o 
país reconhece a Libras – sistema linguísti-
co visual-motor tem gramática específi ca 
e necessita da combinação de gestos – 
como a língua de estrutura própria para a 
comunicação e expressão da comunidade 
surda brasileira. A lei prevê que os siste-
mas públicos de saúde e educação devem 
apoiar o uso e difundir a língua, assim 
como garantir atendimento e tratamento 
adequado aos defi cientes auditivos.

O atendimento psicológico em Libras 
auxilia na promoção da qualidade de 
vida dessas pessoas, que passam por 
difi culdades e sofrem preconceitos. O 
domínio da língua é essencial para o 
processo de interpretação e para uma 
comunicação direta com o(a) paciente. 
O Psicólogo Aldemar Balbino da Costa 
(CRP-08/14029), que é pós-graduado em 
Educação Especial Bilinguismo (Libras/
Português) pela Fundação de Apoio da 
Universidade Federal do Paraná (Funpar), 
comenta que o atendimento a essa popu-
lação pode levar algum tempo por conta 
do aprendizado da língua. Além disso, se-
gundo ele, “é necessário conviver com o 
povo surdo para entender sua construção 
visual de mundo”.

O CRP-PR publicou uma lista de 
Psicólogas(os) que atuam na Língua 
Brasileira de Sinais. A lista é composta por 
nomes enviados de diversas cidades e até 
de outros Estados no país. 
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Portal da Transparência, Ouvidoria, 
Relatório de Auditoria. Estes são al-
guns dos mecanismos utilizados pelo 

Conselho Regional de Psicologia do Paraná 
para disponibilizar ao público informações 
sobre o uso dos recursos fi nanceiros e as ati-
vidades promovidas pela instituição. Neste 
texto, você vai conhecer um pouco mais 
sobre a rotina e as ações do departamento 
administrativo-fi nanceiro do CRP-PR.

Portal da Transparência

O Portal da Transparência deve ser man-
tido por todas as instituições públicas, de 
acordo com a lei nº 12.527/2011. O CRP-PR 
mantém neste espaço 96,18% das informa-
ções – tanto acerca de ações desenvolvidas 
quanto das receitas e despesas –, sendo 
considerado o Portal da Transparência mais 
atualizado entre os Conselhos Regionais 
de Psicologia, segundo dados do Conselho 
Federal de Psicologia (CFP). 

Ouvidoria

A Ouvidoria é um canal de comunicação di-
reto entre o CRP-PR e as(os) Psicólogas(os) 
e sociedade. Neste espaço é possível enviar 
sugestões, reclamações, elogios ou outra 
solicitação sobre os serviços prestados. Este 
canal é específi co para estas fi nalidades.

Relatório de Auditoria do exercício de 2017

Conforme determina a legislação, anual-
mente os Conselhos Regionais de Psicologia 
são auditados por empresa de auditoria 
independente contratada pelo Conselho 
Federal de Psicologia. 

A auditoria tem como uma das fi nalidades 
apurar o resultado fi nanceiro, contábil, con-
troles internos e de governança das ações 
propostas e desenvolvidas pelo CRP. Em 
2018, a auditoria foi realizada entre os dias 
23 a 27 de julho e teve como objeto de análi-
se o exercício contábil de 2017. 

Confi ra, abaixo, alguns resultados da auditoria:

Opinião sem ressalva

“Examinamos a Prestação de Contas Anual 
do CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 
– 8ª REGIÃO/PR, Administração Regional 
do Paraná (CRP/PR), que deve compreender 
as determinações constantes na Norma  14 
da Resolução CFP n° 10/2017, que institui o 
Manual de Procedimentos Administrativos, 
Financeiros e Contábeis, quanto aos docu-
mentos referentes ao exercício fi ndo naquela 
data, incluindo o resumo das principais políti-
cas contábeis. Em nossa opinião, as Prestação 
de Contas Anual acima referidas apresen-
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POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO  

CRP-PR recebe aprovação em auditoria contábil e mantém melhor 
Portal da Transparência entre Conselhos Regionais de Psicologia

Todas as informações 
apresentadas neste texto, 
incluindo a íntegra do Re-
latório de Auditoria, estão 
disponíveis em: 

transparencia.cfp.org.br/
crp08/

Para saber
mais
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tam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, conforme determina o item 6.3 
da Norma 14 da Resolução CFP n° 10/2017, 
que institui o Manual de Procedimentos 
Administrativos, Financeiros e Contábeis 
do CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 
– 8ª REGIÃO/PR, Administração Regional do 
Paraná (CRP/PR), em 31 de dezembro de 2017, 
assim como, o resultado de suas variações pa-
trimoniais e de  seus fluxos de caixa para o 
exercício findo naquela data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil.”

Outro ponto de relevância do relatório, foi 
o parecer sobre os controles internos do se-
tor administrativo/financeiro do CRP-PR 

“O objetivo da presente seção é avaliar o 
nível de maturidade dos controles internos 
administrativos do Conselho Regional de 
Psicologia do Paraná quanto aos aspectos 
contábeis, financeiros, orçamentários, opera-
cionais e patrimoniais. O modelo de avaliação 
construído neste processo de levantamento 
teve por base a metodologia proposta pelo 
Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission (COSO), desenvol-
vida para ajudar as organizações avaliarem e 
aperfeiçoarem seus sistemas de controle inter-
no. Como instrumento de avaliação dos con-
troles internos, com a finalidade de auxiliar as 
equipes de auditoria a determinar se os con-
troles são eficazes, ou seja, se realmente fun-
cionam na prática adotamos o Questionário 

de Avaliação dos Controles Internos (QACI), 
modelo proposto pelo Tribunal de Contas 
da União. Cada questão do QACI apresentou 
cinco alternativas possíveis, que variaram de 
controle inadequado ou inexistente até a 
existência de controle adequado. Foi utilizada 
uma escala de pontuação de 1 (um) a 5 (cinco) 
para mensurar a qualidade dos controles. No 
total, foram elaboradas 45 (quarenta e cinco) 
questões que representam os controles inter-
nos administrativos testados na avaliação. O 
nível de maturidade dos controles internos 
é o resultado da relação do total de pontos 
obtidos pelo total de pontos possíveis, multi-
plicado por cem. Segue abaixo a fórmula do 
nível de maturidade. Portanto, o QACI é um 
instrumento fundamental para a avaliação 
do nível de maturidade dos controles inter-
nos administrativos dos municípios, uma vez 
que as respostas das questões formuladas 
no questionário direcionam a classificação 
dos controles.

Com relação ao resultado do levanta-
mento, considerando a apuração de for-
ma global, o CRP-PR possui nível de ma-
turidade de 77,77%, enquadrando-se no 
estágio de Controle Aprimorado. Embora 
não possua uma estrutura de Controle 
Interno definida, o que se justifica em 
razão do Custo/Benefício de implantar 
essa estrutura, foi possível constatar um 
“ambiente de controle”, onde o apetite 
ao risco é moderado.”
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ANo início do ano muitas pessoas 
aproveitam para tirar as tão dese-
jadas férias! Com a chegada deste 

aguardado período, surgem muitas dúvi-
das, especialmente entre as(os) profissio-
nais autônomos. 

De acordo com o artigo 129 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, “todo 
empregado terá direito anualmente ao 
gozo de um período de férias, sem pre-
juízo da remuneração”. Quando a(o) 
Psicóloga(o) trabalha em uma instituição 
pública ou em uma empresa privada, fica 

sob a responsabilidade do empregador re-
alizar a remuneração da(o) profissional e 
definir os fluxos para que o trabalho con-
tinue sendo realizado por outra pessoa. 

E as(os) Psicólogas(os) autônomas(os)? 

Qual o significado e quais questões sur-
gem em decorrência das férias para as(os) 
Psicólogas(os) que trabalham sem víncu-
lo empregatício? É possível apontarmos 
duas questões centrais: planejamento fi-
nanceiro e a interrupção temporária do 
contato com o paciente. 

POR COMISSÃO DE ÉTICA

A ÉTICA NÃO SAI DE

FÉRIAS:
COMO ORGANIZAR AS FINANÇAS
E OS ATENDIMENTOS?
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Como se organizar fi nanceiramente? 

A(O) Psicóloga(o) que não planejar a remu-
neração pode acabar fi cando sem férias 
(pelo risco de fi car sem recursos para co-
brir suas despesas) ou sem remuneração no 
momento em que pode haver mais gastos. 
O cenário mais comum é aquele em que 
a(o) profi ssional comunica previamente os 
seus clientes sobre o período em que esta-
rá em recesso, sem a cobrança das sessões, 
que são previamente canceladas. Todavia, 
isso requer maior planejamento fi nanceiro 
por parte da(o) Psicóloga(o), pois, ao fi car 
um mês no ano sem realizar seu trabalho, 
ela(e) “fecha” o ano com 11 meses remu-
nerados. Outro cenário é a reposição e 
cobrança dos pacientes pelas sessões nas 
quais a(o) profi ssional estará ausente.

Por esta razão, recomendamos que as(os) 
Psicólogas(os) autônomas(os) que não 
têm habilidade ou formação para realizar 
adequadamente o próprio planejamen-
to fi nanceiro busquem ferramentas que 
as(os) auxiliem nesse planejamento, ou, 
melhor ainda, que procure o apoio de um 
profi ssional habilitado. 

Destaca-se também a importância da ela-
boração de um contrato de prestação de 
serviço – de preferência com a orientação 
de um consultor jurídico ou contábil – no 
qual haja a previsão dos recessos e férias, 
além de faltas, atrasos, interrupção a pe-
dido da(o) profi ssional ou do paciente e 
do término do contrato. 

E se os pacientes precisarem de mim?

Mas, como fi cam os pacientes no período 
de férias da(o) Psicóloga(o)? E se precisa-

rem de orientação ou atenção psicológica 
nesse momento? O Psicólogo N.L., que 
tem suas atividades em seu consultório 
particular, diz: “minhas férias são quatros 
semanas espaçadas pelo ano. Não fi co 
mais que uma semana afastado do con-
sultório, pois tenho alguns pacientes de 
risco para quem a interrupção das sessões 
pode ter resultado negativo, e também 
para evitar que o paciente não ‘volte’ 
das férias”. A Psicóloga A. S. age de outra 
forma: “eu preciso de pelo menos três se-
manas seguidas para poder descansar, de 
preferência nos feriados de fi nal de ano, 
que aproveito para passar com a família, 
além de que é o período do ano em que 
normalmente meus pacientes pedem re-
cesso. Mas sempre deixo meu telefone no 
caso de alguma emergência”. 

Caso a(o) Psicóloga(o) prefi ra, é possível 
deixar o contato de outra(o) profi ssional 
de sua escolha e confi ança em caso de 
eventual emergência. Todas estas possi-
bilidades e situações devem ser informa-
das e conversadas previamente com os 
pacientes, para que este tenha ciência da 
atuação da(o) profi ssional que lhe atende. 

Ninguém melhor que a(o) própria(o) 
Psicóloga(o) para avaliar as possibilidades 
e implicações da interrupção temporária 
das sessões para cada sujeito que atende! 
Estejamos atentos para a possibilidade 
de estarmos interferindo na nossa capa-
citação pessoal para as atividades cuja 
responsabilidade assumimos, no caso de 
optarmos por não tirarmos nossas mere-
cidas férias! 

Após toda esta refl exão, desejamos a aque-
les que irão ter seu recesso, boas férias!!!

Veja mais sobre esta 
questão no artigo 1º, alínea 

b, do Código de Ética 
Profi ssional do Psicólogo 

(CEPP)

bit.ly/2QxbjhY

Para saber 
mais
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ESCUTA 
ESPECIALIZADA: 
OUVIR PARA PROTEGER 

O que são Redes de Proteção?

São previstas na Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente 
e são compostas por um conjunto articulado de serviços e ações governamentais 
e não governamentais – com serviços como assistência social, saúde, educação e 
socioeducação. Também integram a Rede de Proteção as instituições que devem 
garantir o acesso à justiça, como o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria 
Pública, Conselhos Tutelares, Ouvidorias entre outras entidades sociais de defesa 
de direitos. 

A Escuta Especializada de crianças e 
adolescentes vítimas ou testemu-
nhas de violência, prevista na lei nº 

13.341/2017, é um procedimento de entre-
vista sobre a situação de violência (com a 
criança ou adolescente) perante órgão da 
Rede de Proteção. O relato deve se limitar 
ao estritamente necessário para a proteção 
da vítima.

Desta forma, a Escuta Especializada re-
alizada por Psicólogas(os) que atuam na 
Rede de Proteção tem como prioridade o 

acolhimento e a oportunidade para que as 
vítimas façam seu relato livremente, so-
mente com as perguntas necessárias para 
a sua proteção e cuidado. 

Este procedimento não se destina à pro-
dução de provas, muito embora estas(es) 
profissionais devam se colocar à disposição 
do judiciário para atender às demandas de 
sua incumbência, prestando informações 
pertinentes ao trabalho realizado para a 
proteção integral da vítima e, sobretudo, a 
não revitimização.

POR COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
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Para realizar o procedimento de Escuta 
Especializada é fundamental que as(os) 
profi ssionais ofereçam um espaço acolhe-
dor e não invasivo, que garanta a privaci-
dade e a confi dencialidade das informa-
ções, respeite o tempo de elaboração da 
situação de violência, o direito e as pecu-
liaridades do período de desenvolvimento 
da criança ou adolescente, com especial 
atenção ao Código de Ética Profi ssional 
do Psicólogo (CEPP) e aos direitos da crian-
ça e do adolescente lastreados pelo ECA 
(Estatuto da Criança e do Adolescente).

O CEPP dispõe que é dever fundamental 
da(o) Psicóloga(o) assumir responsabilida-
des profi ssionais somente por atividades 
para as quais esteja capacitada(o) pessoal, 
teórica e tecnicamente. Assim, a(o) pro-
fi ssional que identifi car a impossibilida-
de de sua atuação no contexto da Escuta 
Especializada deverá justifi car ofi cialmente 
seu impeditivo, tendo como embasamento 
o próprio Código de Ética, em especial seus 
artigos 1º, alíneas “b” e “j”, e 2º, alínea “j”.

Destaca-se ainda que a Escuta Especializada 
é distinta da Avaliação Psicológica, da 
Inquirição, da Perícia Psicológica e do 
Depoimento Especial, este último também 
previsto na lei nº 13.431/2017, sendo carac-
terizado como um procedimento de oitiva 
de criança ou adolescente, vítima ou tes-
temunha de violência, perante autoridade 
policial ou judiciária. 

O Depoimento Especial é o procedimento 
de tomada do depoimento da criança ou 
adolescente em uma estrutura física es-
pecial dentro do ambiente do judiciário. 
Ainda que acompanhado pelos presen-
tes na Sala de Audiências, é realizado em 
outro espaço físico, e as informações são 
compartilhadas e registradas através de 
equipamentos multimídia.  

As(Os) profi ssionais que não atuam na 
Rede de Proteção, mas que tomam conhe-

cimento de violência contra a criança ou 
adolescente por meio de uma revelação 
espontânea, deverão notifi car o fato às au-
toridades competentes, fi cando à disposi-
ção do judiciário para prestar informações. 
Ouvir a revelação espontânea não se con-
fi gura como Escuta Especializada; neste 
caso a autoridade competente notifi cada 
acionará as Redes de Proteção para que o 
procedimento ocorra. 

Além disso, destaca-se a obrigatoriedade 
da notifi cação de doenças, agravos e even-
tos de saúde pública nos serviços de saúde 
públicos e privados em todo o território 
nacional, conforme estabelecido pela por-
taria do Ministério da Saúde nº 204/2016. 
A Notifi cação Compulsória visa a obter da-
dos epidemiológicos para articulação de 
Políticas Públicas efi cazes.

Uma rede integrada, com todos os servi-
ços funcionando de forma coordenada, 
preferencialmente em um mesmo local, 
evita o deslocamento da vítima e fami-
liares para diferentes serviços. Cada mu-
nicípio deverá estabelecer de que forma 
se dará os fl uxos e encaminhamentos 
em suas Redes Municipais, devendo a(o) 
Psicóloga(o) participar e se posicionar na 
organização do município para atender à 
lei nº 13.431/17. 

Nota Técnica

Visando a melhor orientar as(os) profi s-
sionais da Psicologia que se deparam com 
uma solicitação judicial para realizar os 
procedimentos de Escuta Especializada e 
Depoimento Especial, o CRP-PR produziu a 
Nota Técnica nº 003/2018, que inclui orien-
tações sobre o documento a ser produzido 
pela(o) Psicóloga(o) para informar o judi-
ciário sobre os aspectos colhidos e obser-
vados na Escuta Especializada – é indicado 
que a(o) profi ssional emita um Relatório e, 
no item “análise”, descreva de forma literal 
a fala da criança ou adolescente.

bit.ly/2xfdtL3
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1R$ 167,84 - Ideal Adesão Trad. 16 F AHO QC COP (registro na ANS nº 476.929/16-5), da SulAmérica Saúde, faixa etária até 18 anos, com coparticipação e acomodação 
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ELEIÇÕES 2019

2019 é ano de eleições no CRP-PR e no CFP. As ações para que os próximos 
três anos (2019 a 2021) sejam de crescimento para a Psicologia como ciên-
cia e profissão já começaram. Psicólogas(os) de todas as regiões do Paraná 
estão se reunindo nos Pré-COREPs para eleger diretrizes que nortearão as 
ações das chapas eleitas regional e nacionalmente. Participe deste proces-
so. Exerça o seu direito democrático. Vote! 

Saiba mais sobre os Pré-COREPs, 10º COREP e 10º CNP, no link: crppr.org.br/corep-e-cnp


