
 
BERNI, LEV - Contribuições Críticas para os Debates do Ano da Psicoterapia: Dados Históricos e 

Procedimento Metodológico Adotado pelo Sistema Conselhos – levberni@hotmail.com   
 

 

1 

Contribuições Críticas para os Debates do Ano da Psicoterapia: Dados 
Históricos e Procedimento Metodológico Adotado pelo Sistema 

Conselhos 
 

Luiz Eduardo Valiengo Berni 
CRP-06 35863 

levberni@hotmail.com  
 

Apresentação 
  

Uma vez que fui eleito delegado para representar os colegas no evento 

regional referente ao Ano Temático da Psicoterapia, afim de poder me preparar 

para as discussões que terão lugar no dia 08 de agosto de 2009 realizei um 

estudo procurando compreender algumas lacunas observadas nas discussões 

realizadas no evento preparatório realizado em 2,3 e 4 de julho p.p.   

O trabalho é apresentado em quatro seções. Nas Seções 1 e 2 o objetivo 

foi o de ampliação do olhar para aspectos que não foram abordados no evento 

preparatório e que podem complementar o que foi exposto. Na Seção 3 realizo um 

levantamento histórico e metodológico do conjunto de informações 

disponibilizadas aos psicólogos no Sistema Conselhos, bem como das ações que 

estão sendo realizadas, com ênfase no Conselho Regional de Psicologia de São 

Paulo. Por fim, na Seção 4 apresento uma análise crítica a partir das informações 

levantadas. O texto apresenta a seguinte estrutura: 

 
Seção 1 

Psicoterapia: Uma prática efetiva, um mercado em processo de 

regulamentação 

1.1 Panorama da psicoterapia, com foco na questão da diversidade e 

fragmentação do campo a partir da ótica da transdisciplinaridade 

1.2 Perfil de atuação do psicólogo brasileiro 

1.3 Psicoterapias no contexto da normatização da profissão e mercado de 

trabalho 

Seção 2 

A formação básica do psicoterapeuta psicólogo: variáveis intervenientes 
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Considerações sobre algumas variáveis presentes na formação básica de 

psicólogos (cursos de graduação), considerando-se o fato de estar sendo 

priorizada a avaliação de projetos de curso, em detrimento de outras variáveis, 

igualmente importantes da formação de psicoterapeutas.  

 

Seção 3 

Encaminhamentos adotados para o Ano Temático da Psicoterapia no 

Sistema Conselhos 

3.1 Metodologia adotado para a condução dos trabalhos relativos ao Ano 

Temático da Psicoterapia no Sistema Conselhos 

3.2 Status das discussões junto às regionais 

3.3 Revisão geral do Jornal Psi – levantamento das informações disponibilizadas 

aos inscritos no CRP-SP, ao longo de nove anos de publicação 

3.4 Histórico das Discussões disponibilizadas em maio de 2009 na Internet e 

Normas de Funcionamento estabelecidas para as discussões 

3.5 Dinâmica dos trabalhos realizados durante o Evento Preparatório, ocorrido na 

região da Sede (São Paulo), em julho de 2009 

Seção 4 

Considerações Críticas Dos Encaminhamentos Adotados Para O Ano Da 

Psicoterapia 

4.1 - Disponibilização de Informações sobre o Ano da Psicoterapia nas Regionais 

4.2 - Pouca Importância dada ao tema e omissão de informações no CRP-SP 

4.3 - Encaminhamentos pouco representativos 

 

 

 

 

 

 

 



 
BERNI, LEV - Contribuições Críticas para os Debates do Ano da Psicoterapia: Dados Históricos e 

Procedimento Metodológico Adotado pelo Sistema Conselhos – levberni@hotmail.com   
 

 

3 

 

SEÇÃO 1  

PSICOTERAPIA: UMA PRÁTICA EFETIVA, UM MERCADO EM PROCESSO DE 

REGULAMENTAÇÃO 

 

1.1 Panorama da psicoterapia, com foco na questão da diversidade e 

fragmentação do campo a partir da ótica da transdisciplinaridade: 

Psicoterapia - diversidade e fragmentação 

O exercício da psicoterapia não é exclusivo do psicólogo, pois outros 

profissionais, como por exemplo, médicos e assistentes sociais, também realizam 

processos psicoterapêuticos. 

No Brasil, como se trata de um campo que não tem uma regulamentação 

geral, ou seja, não há uma Lei que o regulamente, qualquer pessoa a rigor pode 

se intitular “psicoterapeuta”, mesmo que não tenha formação para isso. Este fato 

abre precedente para que diferentes práticas, científicas ou não, sejam 

denominadas de psicoterapia. 

Mesmo no campo da Psicologia, a diversidade de abordagens e práticas é 

muito grande, havendo aqueles que afirmem que se trata uma fragmentação. A 

fragmentação do conhecimento é própria da especialização. A 

Transdisciplinaridade define essa situação como fruto da exploração da 

Complexidade em um Nível de Realidade (NICOLESCU, 1999; D’AMBROSIO, 

1997).Tal exploração leva ao surgimento de novas disciplinas como, por exemplo, 

a Neuropsicologia ou a Psicoterapia Cognitivo-comportamental, apenas para citar 

duas. 

 No que diz respeito à Psicoterapia, a diversidade e fragmentação 

encontradas refletem uma questão antiga e controvertida, própria do campo das 

Ciências Humanas, qual seja, a falta de unicidade de campo. Critérios 

classificatórios podem ser adotados para estudar a questão do ponto de vista 

epistemológico como, por exemplo, o criado por Abraham Maslow (1968) que 

dividiu a Psicologia em quatro grandes campos de exploração denominados 
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“forças”. A Primeira dessas “forças” é constituída pela Psicologia Comportamental, 

a Segunda, pela Psicanálise, a Terceira, pela Psicologia Humanista e a Quarta, 

pela Psicologia Transpessoal.  

Luiz Cláudio M. Figueiredo (2000) explora uma possibilidade de 

classificação feita a partir da variedade teórica e metodológica e agrupa em 

“matrizes” que congregam “matrizes”, segundo duas grandes tendências - a 

Científica e a Romântica e Pós-Romântica.  

Ken Wilber (2000) analisa a questão a partir da “consciência” abrindo um 

diálogo transcultural. Explorando a Psicologia de outras culturas, busca um 

elemento integrador. 

Seja como for, trata-se de um campo fascinante aberto a inúmeras 

possibilidades de exploração. Nesse sentido, a diversidade não se opõe à 

fragmentação, própria da exploração disciplinar. De fato, a aparente fragmentação 

pode estar refletindo um processo de exploração em profundidade de 

determinadas características da diversidade, manifestas muitas vezes, em regiões 

fronteiriças. 

 

1.2  Perfil de atuação do psicólogo brasileiro - O psicólogo brasileiro e sua 

atuação clínica 

 

 Há pelos menos duas formas de se compreender a Clínica Psicológica. 

Figueiredo (1996) afirma ser este um lugar legitimo do fazer psicológico, não 

porque o profissional atue em consultório particular como liberal, atendendo a 

clientes particulares; nem tampouco porque seu conhecimento Clínico se 

contraponha ao conhecimento de outras áreas da Psicologia como o 

Organizacional ou Educacional. A identidade clínica do psicólogo se fundamenta 

em modos de subjetivação impostos à sociedade contemporânea, que remontam 

ao século XIX, segundo os eixos liberal, romântico e disciplinar. Neste sentido, o 

que define o lugar clínico do psicólogo é a sua ética, comprometida com a escuta 

daquilo que está interdito e com a sustentação que se possa oferecer para a lida 
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com tensões e conflitos. Mas, essa é apenas uma entre muitas outras 

possibilidades de compreensão, um reflexo da diversidade conforme já 

assinalado. 

Em 2000 o Conselho Federal de Psicologia solicitou ao WHO (Instituto de 

Pesquisa de Opinião e de Mercado) uma pesquisa de opinião a fim de verificar 

vários elementos da atuação e representação profissional. A pesquisa “Quem é o 

Psicólogo Brasileiro?”, realizada por amostragem, seguindo padrões estatísticos, 

revelou que 54,9% dos psicólogos atuam na área clínica enquanto os 45% 

restantes encontram-se dispersos em nove áreas de atuação. Entre as duas mais 

expressivas encontram-se a área da Saúde e a Organizacional, cada uma delas, 

entretanto, apresentando cifras inferiores a 13% do percentual levantado.  

Desta forma, a pesquisa revelou que a Psicologia brasileira é maciçamente 

exercida por profissionais que se dedicam à prática clínica, “exercida em 

consultório particular por profissionais liberais”. Em 2002, em entrevista ao Jornal 

do CRP-SP, edição 131, a notória pesquisadora Silvia Lezer de Melo afirmava que 

a Psicologia vinha ganhando espaços sociais e que o estado de São Paulo 

congregava cerca de 48 mil psicólogos, 29 mil dos quais se concentravam na 

região da Sede, São Paulo. O site do CRP da 16ª Região, Espírito Santo, em julho 

de 2009 informa haver cerca de 100 mil psicólogos no país, 80% dos quais atuam 

no campo clinico. Depreende-se daí que São Paulo congrega aproximadamente 

50% dos psicólogos do país! 

Sabe-se que a prática clínica não se restringe apenas à psicoterapia, mas, 

certamente, esta compõe grande parte dessa atuação. Assim, embora possamos 

compreender a grande dispersão da psicologia em diversos campos ou setores 

como a Saúde e a Organização, por exemplo, embora possamos entender a 

clínica como um processo ligado à escuta, os dados indicam que é no consultório 

particular, numa atuação Clínica, que se encontram realmente os psicólogos 

brasileiros.  
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1.3 Psicoterapias no contexto da normatização da profissão e do mercado de 

trabalho 

Definir psicoterapia constitui uma missão carregada de muitos desafios. No 

Dicionário Michaelis, por exemplo, encontramos um significado referente a uma 

aplicação no campo médico: “um tratamento por métodos psicológicos” por meio 

de um conjunto de técnicas que visam tratar “moléstias mentais por persuasão, 

sugestão, psicanálise, atividades lúdicas ou de trabalho”. No Dicionário Técnico de 

Psicologia (CABRAL, NICK, 1982) encontramos um significado referente à 

“aplicação de técnicas especializadas ao tratamento de distúrbios mentais ou aos 

problemas de ajustamento cotidiano”. No Glossário da obra de Davidoff (2000) 

encontramos a seguinte definição “vários procedimentos de tratamento psicológico 

(em oposição a biológicos) destinados a ajudar as pessoas perturbadas a resolver 

seus problemas pessoais”.  

Davidoff agrega a esses significados várias definições próprias de 

diferentes abordagens. Por exemplo, para a Abordagem Centrada na Pessoa, 

psicoterapia é um processo que visa a restauração do autoconceito renovando os 

processos de crescimento. Para a Abordagem Gestáltica, psicoterapia visa 

restaurar os processos inerentes de crescimento.  Para a Abordagem 

Psicanalítica, visa a um ajustamento mais construtivo por meio da introvisão dos 

conflitos inconscientes.  

Nye (2002) também apresenta algumas definições fundamentadas nas 

diversas abordagens. Por exemplo, para a Abordagem Cognitiva a psicoterapia 

possibilita “mudar os processos de pensamento irracional”; enquanto para a 

Abordagem Comportamental a “análise do comportamento” tem por foco  “ achar e 

manipular as condições que produzem e mantém um comportamento problemático 

e alterá-las.” 

É importante salientar que esse campo escorregadio - o da psicoterapia - 

está entrando cada vez mais em pauta nos debates da categoria profissional dos 

psicólogos por conta do processo de regulamentação, em curso desde 1998. Há 

quem afirme tratar-se de um campo sem regulamentação e isso é apenas 
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parcialmente verdadeiro. Apesar de não haver uma regulamentação geral, não se 

trata de um campo totalmente privado de regulamentação. A Resolução Normativa 

167/2007 da ANS (Agência Nacional de Saúde), que apresenta regulamentação 

para a Lei 9.656/98, talvez a mais recente, em seu Artigo 14, alínea IV, reconhece 

que tanto o médico quanto o psicólogo “devidamente habilitados” podem atuar 

como psicoterapeutas. Talvez derive disso a necessidade de discussão do tema. 

Especificamente no campo da Psicologia, o Conselho Federal publicou a 

Resolução número 10/ 2000 que “especifica e qualifica a psicoterapia como 

prática do Psicólogo”, certamente em função da legislação de 1998. Analisemos 

essa resolução: 

Nas considerações introdutórias da referida Resolução há uma menção às 

alíneas “e” e “n” do Código de Ética Profissional, que enfatiza ser vedado ao 

psicólogo servir-se de sua prática para induzir o “[cliente] a uma determinada 

convicção religiosa, política moral ou filosófica”, devendo a sua atuação basear-se, 

portanto, em princípios “éticos, técnicos ou científicos”. No que diz respeito à 

normatização, entretanto, essa resolução, embora bastante abrangente, legitima 

ou “autoriza” a psicoterapia como prática do Psicólogo. 

O artigo primeiro é dedicado a justificar o uso de tal prática e a reconhecer 

seus benefícios. Quanto ao fundamento, observa-se que a psicoterapia é 

permitida ao psicólogo “por se constituir, técnica e conceitualmente, um processo 

científico de compreensão, análise e intervenção que se realiza através da 

aplicação sistematizada e controlada de métodos e técnicas psicológicas 

reconhecidos pela ciência, pela prática e pela ética profissional”. Parece 

importante salientar que tais técnicas encontram reconhecimento na “ciência”, na 

“prática” e na “ética”, portanto não se restringem a abordagens da Psicologia 

Científica, como as comportamentais, por exemplo. 

Quanto aos benefícios psicoterapêuticos o artigo apresenta o seguinte 

fundamento: “promovendo a saúde mental e propiciando condições para o 

enfrentamento de conflitos e/ou transtornos psíquicos de indivíduos ou grupos”. 
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A alínea “I” instrui quanto à qualidade esperada para o serviço prestado. 

Neste sentido recomenda que o psicólogo psicoterapeuta busque “aprimoramento 

constante dando continuidade a sua formação”.  

Na aliena “II” há uma indicação quanto à forma do atendimento, ou seja, 

“deve partir de uma avaliação diagnóstica, e que o atendimento deve ser 

registrado pelo profissional”. Esse trecho da explicação talvez contenha alguma 

influência do modelo médico, sobretudo no que diz respeito ao diagnóstico.  

Na alínea “III” que talvez devesse ocupar-se de propor uma definição, 

observa-se que uma possível definição parece ter sido propositalmente omitida, 

sugerindo a possibilidade de ocorrência de uma situação propositalmente aberta, 

deixando a definição de psicoterapia a cargo do psicólogo que realiza essa 

modalidade de intervenção segundo a linha que por ele praticada. Assim, temos: 

“o psicólogo deve esclarecer ao cliente (paciente) qual é a abordagem 

psicoterapêutica adotada”, ou seja, qual é sua linha de trabalho. E continua “(...) o 

método e as técnicas utilizadas, mantendo-o informado sobre as condições do 

atendimento, assim como seus limites e suas possibilidades”.  

A alínea “IV” aborda a questão do “relatório do desenvolvimento 

terapêutico”. E as demais alíneas salientam outros aspectos já contidos no Código 

de Ética e outros ainda que são pró-formas a qualquer Resolução regulatória. 

O que parece mais relevante nessa Resolução é o seu caráter de abertura, 

bastante adequado a um campo tão diverso. 

O início do processo de regulamentação do campo da psicoterapia foi 

iniciado em 1998. Em 2003 o CRP-SP começou a se dedicar a esse debate com a 

instalação do “Grupo de Trabalho Mercado de Trabalho”, cuja atividade redundou 

em 2005 na publicação do “Caderno Temático Número 4 – A Inserção da 

Psicologia na Saúde Suplementar”. Essa publicação está organizada em três 

grandes temas: (1) Interface entre a saúde pública e a saúde suplementar; (2) 

Concepção de saúde e doença: revisão crítica e (3) Construindo referências: 

atuação do psicólogo nos planos de saúde. Neste último tema a questão da 

Psicoterapia é tratada explicitamente com base nas reflexões da psicóloga Julieta 
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Qualya “Psicoterapia na Saúde Suplementar”. Este texto, que reflete a fala da 

colega em um dos eventos promovidos pelo GT, enfocou especificamente as 

condições de atuação profissional no emergente mercado, tais como as 

interferências do modelo médico sobre o campo psicológico, e outras questões 

ligadas à remuneração. 

Assim, embora o campo da psicoterapia seja um campo de grande 

diversidade teórica e prática e carente de uma regulamentação geral, não se 

encontra totalmente privado de regulamentação, visto haver regulamentação 

específica elaborada tanto pela - ANS, quanto pelo Conselho Federal de 

Psicologia – CFP, que legitimam a atuação dos psicólogos no Mercado de 

Trabalho que vem se configurando na atualidade. 

 

SEÇÃO 2 

A FORMAÇÃO BÁSICA DO PSICOTERAPEUTA PSICÓLOGO: VARIÁVEIS 

INTERVENIENTES 

 

 É na graduação que o psicólogo aprende, ou pelo menos deveria aprender, 

a ser psicoterapeuta. As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

Psicologia (DCN), que regulamentam a matéria, explicitam isso. Mas será que o 

psicólogo sai da universidade em condições de praticar psicoterapia? Será que as 

universidades reúnem condições para oferecerem a seus alunos uma formação 

adequada? 

A qualidade da formação profissional em diferentes cursos tem sido muito 

questionada nos últimos tempos. São muitos os defensores de que, a exemplo da 

OAB, outras profissões deveriam acreditar seus profissionais com um “exame de 

ordem” o que constitui ponto de polêmica. 

As Universidades são Instituições de Ensino Superior que gozam de 

“autonomia universitária”, o que significa, entre outras coisas, que possuem 

autorização prévia do MEC para criarem cursos universitários segundo as 

necessidades regionais. Essa autonomia, entretanto, não se aplica a cursos como 
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os de Psicologia, Direito e Medicina, entre outros. Desta forma, antes de 

oferecerem um desses cursos as universidades precisam de autorização do MEC. 

No caso da Psicologia, a IES deve primeiramente elaborar um Projeto 

Pedagógico e, para tanto deve considerar as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) e os Padrões de Qualidade para cursos de Psicologia. Trata-se, portanto, 

de um processo bastante exigente. 

Além de tais exigências, os cursos para se manterem funcionando são 

submetidos periodicamente a um rigoroso processo de avaliação conduzido pelo 

INEP1 e realizado por pares, professores especialistas da área, muitas vezes 

vinculados às Instituições Federais de Ensino Superior. 2 

É claro que embora isso não seja suficiente para afirmar a qualidade de um 

curso, os referenciais de orientação e avaliação são bastante confiáveis e estão 

em constante acompanhamento por parte das entidades de classe, como por 

exemplo, a Associação Brasileiro para o Ensino da Psicologia- ABEP3. 

Um ponto muito importante que nem sempre tem sido devidamente levado 

em conta é a questão da Avaliação das Condições de Ensino. Embora também 

sejam aferidas pelo INEP, conforme já se mencionou, podem apresentar gritantes 

variações, sobretudo entre os sistemas público e privado de ensino, o que afeta 

diretamente a qualidade do profissional em formação. Por exemplo, as instituições 

públicas se destacam pela qualidade de seus corpos docentes, altamente 

qualificado, formado quase exclusivamente por doutores. O mesmo não ocorre 

nas IESs privadas, cujas cotas de doutores e mestres são determinadas pelo 

MEC, que visa garantir esse elemento fundamental de qualidade. Tais cotas são 

rigidamente controladas pelos gestores institucionais, pois embutem em si os altos 

custos com a manutenção de pessoal, que podem afetar as margens de lucro, ou 

                                                 
1 Essa não é uma prerrogativa  apenas dos cursos de Psicologia, o INEP avalia todos os cursos superiores de 
todas as Instituições de Ensino Superior, assim como as Universidades de maneira geral.  
2 O autor atuou como Gerente de Desenvolvimento Pedagógico de uma grande universidade paulista (UAM) e 
teve a oportunidade de acompanhar Comissões de Avaliadores em diferentes cursos. Além disso, participou 
também como membro de Comissão de Elaboração de Projeto de Curso de Psicologia na mesma instituição 
cujo projeto foi aprovado pelo MEC e o curso está em pleno funcionamento atualmente.  
3 Em 2008 realizou-se, promovido pelo ABEP, INEP e CFP, o Seminário “Os Processos Avaliativos do MEC, 
o Ensino e a Formação nos cursos de Psicologia" realizado em Brasília.  
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até promover prejuízos aos mantenedores, o que inviabilizaria o empreendimento 

econômico. Evidentemente há controle das cotas, com fórmulas complexas para 

seu cálculo. Mas, não raro, tais cotas são preenchidas por docentes que também 

se dedicam à gestão, de modo que acabam sendo, em alguns casos, talvez não 

tão raros assim, mascaradas. 

Além disso, os professores que atuam na rede privada, que corresponde a 

cerca de 70% do Ensino Superior no país, vivem um constante e grave quadro de 

instabilidade profissional, nunca sabendo ao certo quantas aulas irão ministrar no 

semestre seguinte. A maioria dos docentes encontra-se ainda na categoria de 

horistas, ou seja, ganham por hora-aula, com pequena carga horária destinada à 

pesquisa, quando esta existe. Os programas de pesquisa são muito raros e 

normalmente geram mais despesas do que lucros para os mantenedores. Há 

também casos em que as instituições ao se verem envolvidas em dificuldades 

financeiras demitem sumariamente seus professores mais qualificados, numa 

tentativa de conter despesas.  

Portanto, um projeto pedagógico, por melhor que seja, não resiste a tantas 

pressões. Assim, por mais que professores e coordenadores da rede privada se 

esmerem por construir um projeto pedagógico sólido, as variáveis enunciadas 

interferem substancialmente na qualidade profissional dos formandos. Associam-

se a esses aspectos,outros, que também interferem na qualidade da formação 

profissional, tais como o acesso a bibliotecas especializadas, laboratórios e, ainda, 

à possibilidade de iniciação científica.  

 

 

SEÇÃO 3 

3. 1 - Metodologia adotada para a condução dos trabalhos relativos ao Ano 

Temático da Psicoterapia no Sistema Conselhos 

 

O ano de 2009 foi escolhido pelo Sistema Conselhos de Psicologia com o Ano 

Temático da Psicoterapia. Neste sentido o CFP produziu uma publicação 
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denominada 2009 Ano da Psicoterapia. O texto de apresentação aponta para os 

seguintes aspectos: (1) A Psicoterapia se apresenta para a Psicologia e para a 

sociedade como uma prática de grande relevância; (2) É imprescindível a 

produção de referencial para orientação dos psicólogos.  

Os objetivos para o ano temático são os seguintes: (a) Fornecer subsídios para 

uma profunda e ampla reflexão da psicoterapia como prática e como saber do 

psicólogo; (b) Fortalecer o papel do psicólogo como psicoterapeuta; (c) Ampliar os 

debates no campo da psicoterapia sem jamais trazer posicionamento fechado ou 

diretivo; (d) Fornecer respostas que respondam aos anseios da categoria. 

Os textos foram organizados em dois grandes grupos. No grupo um, os textos 

seguem três grandes eixos orientadores propostos pela Assembléia das Políticas, 

da Administração e das Finanças (Apaf), a saber: (I) A constituição das 

psicoterapias como campo interdisciplinar. Onde são considerados: (a) 

Psicoterapia como disciplina científica ou como um conjunto de métodos e 

técnicas que definem uma prática; (b) Interdisciplinaridade, transversalidade e 

multidisciplinaridade: o psicólogo nesse contexto; (c) Limitações das 

reivindicações da exclusividade por parte dos psicólogos e (d) Psicoterapia como 

prática diversa; (II) Parâmetros técnicos e éticos mínimos para a formação na 

graduação e na formação especializada para o exercício da Psicoterapia pelos 

psicólogos: (a) Parâmetros: referências e ou regulação; (III) Relações com os 

demais grupos profissionais: (a) Estratégias políticas de construção dos conflitos; 

(b) Relação do Sistema Conselhos com ABRAP, ABEP e outras entidades.   

No segundo grupo, os textos, preparados por uma Comissão ad hoc, são 

denominados de “textos complementares” onde se procurou oferecer ”textos 

analíticos e acadêmicos” contribuindo para um debate que “promova a reflexão e a 

crítica dos leitores”. Todos esses textos visam corroborar com os objetivos 

propostos para o ano.  

Os encaminhamentos para a discussão podem ser encontrados no Jornal do 

Federal, ano XXI, números 92 e 93, de março e junho de 2009 respectivamente. E 
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informam que a proposta de discussão “é a realização de seminários regionais até 

31 de agosto”.  

 

3.2 - Verificação das discussões em curso nas regionais a partir de seus 

sites 

 

Dada a importância do ano temático sobre Psicoterapia, procurei fazer um 

levantamento a fim de aferir como os inscritos nas diferentes Regionais do 

Sistema Conselhos Psicologia estavam sendo sensibilizados/informados sobre os 

encaminhamentos em curso no ano temático. Considerando ser a Internet uma 

das principais ferramentas de comunicação na atualidade, entre os dias 10 de 11 

de julho 2009, fiz um levantamento do estado da arte nos sites dos diferentes 

Conselhos espalhados pelo país.   

A metodologia adotada para busca dessas informações foi a seguinte: (a) da 

existência do assunto “psicoterapia” na página principal dos sites; (b) lançar os 

títulos “psicoterapia, grupo de trabalho psicoterapia, GT psicoterapia, Comissão de 

Psicoterapia” na ferramenta de busca dos sites daquelas unidades que as 

possuíam; (c) buscar por informações nos links “mapa do site” e no “menu” e, por 

fim, (d) localizar informações sobre a divulgação dos eventos ligados ao ano 

temático,  acesso aos textos geradores, notícias sobre os trabalhos realizados, 

além da prestação de contas sobre as discussões ocorridas. 

A seguir apresento o que foi encontrado nas diferentes Regionais e, ao final, 

apresento uma síntese na Tabela 1. 

• CRP-01 – Brasília – Não há informação sobre o ano temático na página 

principal, não há ferramenta de busca. Não há histórico de atividades 

realizadas. Há notícias de que o evento sobre psicoterapia que ocorreu no 

mês de março reuniu mais de 100 pessoas havendo menção, também, 

quanto aos temas das conferências apresentadas. Não há dados sobre a 

produção regional.  
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• CRP-02 – Pernambuco – Não há informação sobre o ano temático na 

página principal. Encontrou-se, por meio da ferramenta de busca, que o 

Seminário Regional do Ano da Psicoterapia foi realizado de 9 a 10 julho, 

portanto no período em que se estava produzindo esse artigo. Não há 

menção a outros eventos. 

• CRP-03  -  Bahia e Sergipe – Há informação disponível na página principal 

sobre o ano temático com link para textos geradores. Não há ferramenta de 

busca.  Existe um GT que disponibiliza um e-mail institucional exclusivo 

para contato. O Grupo disponibilizou uma grade com o cronograma dos 

trabalhos a serem realizados, onde pode se observar que haverá discussão 

dos textos geradores e palestras sobre os dois primeiros eixos. Estando 

prevista a leitura para o o eixo três. As discussões irão acontecer entre o 

final de julho e agosto de 2009, portanto após a elaboração deste artigo.  

• CRP-04 - Minas Gerais – Não há informação sobre o ano temático na 

página principal. Não se localizou a existência GT temático, via ferramenta 

de busca. Encontrou-se menção ao evento preparatório que ocorreu em 

abril onde se discutiu “O campo das psicoterapias e as implicações para a 

psicologia". O evento contou com duas mesas redondas que abordaram a 

regulação do campo psicoterápico e as práticas emergentes desse setor”.  

A reflexão em Minas além de discutir a regulamentação discutiu também 

temas menos ortodoxos como a Psicologia Transpessoal, Constelações 

Familiares e Terapia de Regressão. Não relato dos resultados. 

• CRP-05 – Rio de Janeiro – Há menção ao Ano da Psicoterapia na página 

principal. Não se encontrou menção a um GT. O evento foi realizado em 

julho e dá continuidade aos debates que já vinham acontecendo na 

Regional. Os trabalhos estavam sendo conduzidos por uma Comissão 

Organizadora designada para isso. Foram disponibilizados um PDF do livro 

com os textos geradores, além do vídeo. Localizou-se, também, uma “Carta 

Aberta às Entidades Formadoras no Campo da Psicologia” conclamando-as 

ao debate, na qual se explicava a metodologia de trabalho a ser adotada. A 
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regional presta conta dos debates realizados nas subsedes, publicando a 

síntese das discussões em cada uma das subregionais. Em Nova Iguaçu os 

debatedores destacaram a importância da ética, mas também a dimensão 

inter e transdisciplinar do campo da psicoterapia enfatizando, por fim, os 

cuidados com as regulamentações de modo que estas não se configurem 

em aprisionamento das práticas. Em Rezende, os trabalhos foram abertos 

apontando-se as importantes implicações da ética no campo da 

psicoterapia convidando os presentes para um debate sobre o assunto que 

ocorrerá em outubro. Nos debates destacou-se a importância de ser mais 

divulgada a diversidade de abordagens que compõem o campo da 

psicoterapia. Apontou-se a necessidade de melhorar a comunicação com 

os Planos de Saúde no que diz respeito à limitação do número de sessões. 

Por fim, solicitou-se que os debates sobre tão importante temática não se 

restrinjam ao Ano Temático.  

• CRP-06 – São Paulo (As informações sobre essa unidade serão 

analisadas e item específico). 

• CRP-07 – Rio Grande do Sul – Há menção ao ano temático na página 

principal. Existe um GT com membros claramente identificados e acesso 

aos textos geradores. Há menção a reuniões realizadas em 2008 com 

disponibilização de Relatórios de Atividades. Os trabalhos, além de contar 

com a participação dos psicólogos, contaram, também, com a colaboração 

do Sindicato e de Universidades, além de representantes de diferentes 

Associações da Categoria destacando-se a ABRAP e ABEP. As reflexões 

apontam para a necessidade da junção da ética com a teoria na 

fundamentação do campo psicoterápico que, todavia, não está restrito à 

universidade. Introduz a transdisciplinaridade como um elemento 

significativo no debate, apontando seu caráter dialogal. Destacou-se o 

possível conflito existente numa abordagem transversal que contempla 

outros saberes, além daqueles tradicionalmente ligados à Psicologia. Um 

foco de destaque foi a formação do psicólogo que lhe habilita ao exercício 
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dessa atividade, entretanto salientou-se que será na seriedade do trabalho 

que surgirá a percepção de competência do profissional com formação em 

Psicologia. Destacou-se, também, que a regulação não deve se constituir 

em instrumento de controle apresentando-se o caso da IPA (International 

Psychoanalysis Association) criando restrições protecionistas para o 

campo, uma vez que só admite médicos em seus quadros. Salientou-se, 

por fim, cuidados na relação com a ABRAP para que esta não se torne uma 

instituição reguladora.  

• CRP-08 – Paraná – Não há menção ao ano temático na página principal. A 

Regional tem uma Comissão de Psicologia Clínica com um foco em 

conciliar abordagens, analisar temas polêmicos. No mês de abril a discutiu 

todas as quartas-feiras o tema da psicoterapia seguindo a proposição dos 

eixos. A discussão não foi restrita aos psicólogos. Não há registro da 

produção realizada nem acesso a textos geradores. 

• CRP-09 – Goiás e Tocantins – O ano da psicoterapia aparece em 

destaque na página principal. Na apresentação da proposta há link para os 

textos geradores e vídeo. As discussões ocorreram de maio a junho nos 

dois estados e seguiram os eixos e temas propostos. O evento regional 

está marcado para 20 de agosto. Há menção a um GT de Psicoterapia e 

acesso aos textos geradores. 

• CRP-10 – Pará e Amapá – Na página principal há destaque para o ano da 

psicoterapia cujos trabalhos regionais ocorrerão em outubro. Nada mais foi 

localizado. 

• CRP-11 – Ceará, Piauí e Maranhão -  Não há informação sobre o ano 

temático na página principal. No informativo de abril de 2009 a matéria de 

capa é sobre o tema da psicoterapia. A matéria traz a mesa redonda 

ocorrida em setembro de 2008 com a participação de Luis Alberto Hanns, 

Julieta Quayle e Mônica Lima, tendo Humberto Verona, presidente do CFP, 

como moderador. Informa, também, que o tema foi discutido no III Encontro 

Caririense de Psicologia realizado em Juazeiro do Norte entre 30 de abril e 
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1º de maio. O restante da matéria é baseada no vídeo da mesa redonda 

entre os participantes acima citados.   

• CRP-12 – Santa Catarina - Há um destaque nas notícias da página 

principal sobre evento a ser realizado em Lages em 16 de julho para propor 

diretrizes para a psicoterapia. Este evento dá continuidade a um realizado 

no mês de abril em Florianópolis. Há link para os textos geradores, mas não 

há relato da produção. Não se localizou um GT temático, nem o relato dos 

debates. 

• CRP-13 – Paraíba – Não se conseguiu acesso ao site. 

• CRP-14 - Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - Há destaque sobre o 

assunto na página principal. Os eventos ocorrerão entre os meses de junho 

e agosto e serão realizados em Universidades da região.  

• CRP-15 – Alagoas - Não há informações sobre o assunto. 

• CRP-16 -  Espírito Santo – Há chamada sobre o tema na página principal. 

O site informa que: “Têm-se em torno de 100 mil psicólogos no Brasil, e 

80% deles declaram realizar Psicologia Clínica e Psicoterapia”. Os eventos 

acontecerão entre julho e agosto. 

• CRP-17 -  Rio Grande do Norte – Há destaque para o ano da psicoterapia 

na página principal. O evento de Mossoró aconteceu em 20 de junho, o de 

Caicó em 06 de junho e o de Natal estava sendo realizado de 10 a 12 de 

julho, portanto, durante a elaboração deste artigo. Há link para os textos 

geradores. 
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Tabela 1 – Divulgação de Ações ligadas ao Ano da Psicoterapia no CRPs 

Regional Divulgação 
na Home 

Existência de 
GT ou 

Comissão 

Acesso aos 
textos 

geradores 

Notícias 
sobre eventos 

Prestação de 
contas sobre 

as ações 
CRP-01    x  

CRP-02    X  

CRP-03 x x X x  

CRP-04    x  

CRP-05 x x x x x 

CRP-06 x x x X  

CRP-07 x x  x x 

CRP-08  x  X  

CRP-09 x x x X  

CRP-10 x     

CRP-11    x  

CRP-12 x  x   

CRP-13      

CRP-14 x   x  

CRP-15      

CRP-16 x   x  

CRP-17 x  x x  
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3.3 - Revisão geral do Jornal do Psi (versão eletrônica) com levantamento 

das informações disponibilizadas aos inscritos no CRP-SP, ao longo de nove 

anos de publicação. 

  

Realizei uma revisão nos Jornais do CRP-SP (Jornal Psi), versão eletrônica 

disponível no site, de modo a levantar o nível de informação sobre o tema da 

psicoterapia disponibilizado aos inscritos ao longo dos anos. O informativo é 

regularmente enviado aos inscritos, via correio. Foram analisadas 36 edições que 

correspondem a nove anos de publicações, de 2000 a 2009. 

A metodologia adotada para análise do material seguiu cinco diretrizes: (a) 

Menção ao tema psicoterapia e sua regulamentação; (b) Menções às ações do GT 

Psicoterapia; (c) Dados estatísticos sobre a profissão; (d) Menção a práticas não 

reconhecidas (e) Assuntos Correlacionados. Uma síntese foi apresentada na 

Tabela 2. 

Em 2000 (edições 124 e 125) há uma matéria sobre “As especialidades 

da orientação psicológica pela Internet” que faz a seguinte menção ao tema 

“Notamos que é necessário providenciar uma definição mais precisa sobre as 

diferenças entre orientação psicológica e psicoterapia”. 

Em 2001, janeiro a edição 126, há a seguinte chamada: A matéria “Os 

limites da lei e da psicoterapia como ética” na coluna Opinião, assinada pelo 

psicanalista Roberto Yutaka Sagawa. A matéria destaca o caráter genérico da Lei 

salientando a falta de regulação existente. Na mesma edição merece destaque a 

matéria “Auto-ajuda inclui-se no universo das práticas não-científicas”, onde 

se destaca a Criação do Centro de Orientação do CRP-SP e a demanda por 

perguntas relativas às técnicas como TVP, Florais, Cromoterapia, etc. A matéria 

destaca ainda que “não são raros os psicólogos que se interessam por essas 

práticas, chegando muitas vezes, por falta de orientação, a aplicá-las”. A 

entrevistada, Ana Stella Alvarez Cruz, explica como o Centro de Orientação 

procede para orientar os psicólogos e a população em geral, destacando ainda, a 

proposição feita aos psicólogos que “associado à comunidade científica, realize 
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projetos de estudo e práticas e métodos novos de Psicologia, por meio de 

processos de pesquisa que avaliem cientificamente sua pertinência e a 

possibilidade de serem utilizados como recursos psicológicos no exercício 

profissional”. 

Na edição 131, de março de 2002, na Coluna Ciência e Profissão  - “O 

histórico da relação entre a produção de conhecimento e a prática 

psicológica” a matéria destaca o fosso existente entre os profissionais que fazem 

ciência no país e aqueles que atuam no mercado ao salientar a importância da 

realização do 1º Congresso Ciência e Profissão. “A regra atual parece ser uma 

dissociação entre os que estão na prática e aqueles que estão nas universidades 

e em determinadas instituições produzindo conhecimento. Infelizmente, os 

profissionais que estão em consultório são aqueles que ficam mais afastados 

dessa produção de conhecimento”, comenta Mitsuko Antunes Professora de 

Psicologia da Educação da PUC-SP.  

Na edição 133, de setembro de 2002, a matéria da Coluna Seção Aberta, 

“Psicologia 40 anos”, destaca Silva Lezer Melo afirmando que a psicologia vem 

ganhando espaços sociais e que o estado de São Paulo congrega cerca de 48 mil 

psicólogos sendo que 29 mil só na região da Sede, em São Paulo.  

Em abril de 2003, a edição 135, aborda novamente na Coluna Orientação 

“A fiscalização em benefício do usuário da psicologia” novamente aborda-se 

o fato dos profissionais estarem se servindo de técnicas não reconhecidas por 

falta de conhecimento. “O Conselho tem feito alertas, por exemplo, sobre as 

práticas alternativas. A situação social vivida pelo mundo atualmente faz com que 

o mercado ofereça diferentes formas de terapia. Relacionar psicologia e religião, 

misturar recursos esotéricos em tratamentos, como florais de Bach, Reik e 

iridologia, são algumas das atividades que atraem cada vez mais adeptos. Mas, 

por não serem comprovadas cientificamente, são proibidas pelo Código de Ética. 

Há psicólogos que utilizam esses ‘novos conceitos’ sem saber que estão 

cometendo uma infração”. 
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A edição 139, de fevereiro de 2004, traz em sua coluna Orientação sob o 

título de “Psicólogos ferem a legislação” a matéria destaca que “Segundo a 

Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho, que  avalia as denúncias 

recebidas, um dos problemas é o uso de terapias não reconhecidas pela ciência. 

A Comissão de Orientação do CRP-SP observa que os psicólogos muitas vezes 

desenvolvem outras práticas que estão fora do âmbito da Psicologia. Quando 

fazem isso, estão proibidos de associá-las ao exercício profissional de psicólogo”. 

Na edição 140, de junho de 2004, em destaque de capa aparece o 

surgimento da ABRAP, Nasce a Associação Brasileira de Psicoterapia. A 

matéria desta a importância do momento marcado “pela presença de 50 

autoridades do universo da psicoterapia” entretanto os nomes e as abordagens 

foram apresentados. 

“Luiz Hanns, consultor do CFP para Psicoterapia, estudioso de 
Psicoterapia Comparada, coordenador da nova tradução das obras 
de Freud para o português e um dos coordenadores da iniciativa da 
fundação da ABRAP, explica que diversos segmentos sociais, tais 
como órgãos de governo ligados à saúde e à educação, associações 
de defesa do consumidor, a mídia e instituições encaminhadoras de 
pacientes, têm uma enorme dificuldade em lidar com a fragmentação 
epistemológica do campo psicoterápico, com a proliferação 
indiscriminada de abordagens, com o grande número de 
psicoterapeutas com formação inadequada, com a falta de uma 
legislação sobre a área, com as disputas corporativas entre 
profissionais e a isto se acrescenta a dificuldade em se mensurar 
objetivamente a qualidade do serviço prestado. (...) Aluízio Brito, 
secretário de Orientação e Ética do Conselho Federal de Psicologia, 
acredita que o surgimento da ABRAP significa um avanço no campo 
da ciência e da profissão.(...) Brito assegurou que o CFP é e será 
parceiro da associação no sentido de apoiá-la para que a idéia se 
concretize.(...) A diretoria, cuja tarefa mais complexa é a científica, 
terá como missão construir propostas de diretrizes para a 
Psicoterapia que possam servir de base para um acordo nacional. 
Ela também terá que, em uma segunda fase, lidar e negociar com 
autarquias e órgãos de governo para avaliar e credenciar as 
psicoterapias e autorizá-las no ensino universitário e no atendimento 
das redes de saúde”. 
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A matéria é finalizada com uma lista dos diretores da primeira gestão entre 

os nomes figuram cinco que reportam a orientações de base comportamental (por 

exemplo, conignitivo-comportamental); sete que reportam orientação de base 

psicanalítica; três psicodramatistas; três da abordagem sistêmica; três junguianos, 

um da abordagem psicodinâmica.  

Há uma nota final que afirma: “Espera-se em breve a colaboração de 

daseinsanalistas, gestaltistas e de diversas outras perspectivas teóricas e 

clínicas”. 

Ainda neste número há uma matéria particularmente interessante à essa 

discussão novamente creditada à coluna Orientação, trata-se da matéria “O 

caminho para a construção das referências de conduta da Psicologia” onde 

se explica a metodologia para o estabelecimento de referenciais que irão 

redundar, em última instância, nas  regulamentações por meio de Resoluções do 

CFP. Cabe salientar que os encaminhamentos apresentados no Ano da 

Psicoterapia são uma parte fundamental nesse processo. Vamos procurar 

sintetizar esse protocolo de ações. As dúvidas que não podem ser resolvidas pela 

legislação existente são repassadas a todos os CRP para serem debatidas.  

“Desse debate, são produzidas minutas com as várias sugestões 
apresentadas pelos estudiosos e conselheiros da Psicologia. O CFP 
organiza esse material e redistribui minuta aos Conselhos Regionais, 
que, por sua vez, apresentam novas considerações.(...) O processo 
para se chegar a uma Resolução é longo, profundo, envolve muita 
gente e às vezes forte discussão. Situação emblemática foi a do 
atendimento psicológico pela internet. O Conselho precisava 
responder à categoria se ela podia ou não prestar serviços 
psicológicos por essa via. Havia um vácuo sobre uma questão, o que 
deixava os Conselhos desorientados. Para tratar da matéria, foi 
realizado o primeiro seminário sobre Psicologia e Informática. Todos 
que trabalhavam nessa questão, fossem das universidades ou de 
institutos de pesquisa, foram convidados a vir a São Paulo para 
apresentar seus trabalhos. Os conselheiros acompanharam todas as 
Mesas e todos os debates. Com base nas questões abordadas, o 
grupo formado para analisar os estudos chegou à conclusão, 
traduzida agora em Resolução, que diz: “o coletivo considera que o 
psicólogo não tem condições de fazer psicoterapia pela Internet, 
porque não se desenvolveu ainda a ferramenta adequada, mas é 
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possível oferecer uma orientação profissional e aconselhamento”. 
(...)Diversidade e amplitude territorial – O CRP SP é cuidadoso ao construir 
as referências, pois deve permitir a diversidade da Psicologia no 
processo de elaboração de uma referência. Não se pode criar uma 
regra que elimina uma determinada abordagem da possibilidade de 
realizar aquele trabalho. Isso envolve uma disposição e a 
compreensão dos gestores de seu papel de abrir a discussão, colher 
informações, fazer com que as diversas visões se encontrem para 
produzir debates e encontrar o que há de comum e não de colocar 
suas opiniões particulares como regra da orientação”.  

  

 A edição de número 143, de maio de 2005, traz em sua coluna 

Conversando com Psicólogo a matéria “CID-10, ferramenta auxiliar no trabalho 

do psicólogo”. Há divergência de opinião Tânia Vaisberg, por exemplo,  acredita  

“não haver  necessidade de o psicólogo usar o código. “Temos uma formação 

específica e a nossa prática baseia-se em conhecimentos de uma ciência que, 

apesar de dialogar com outros campos do saber, não se confunde com eles. A 

polaridade saúde-doença não é o eixo organizador do saber psicológico, nem 

mesmo na Psicologia Clínica”. Já Inez Pistelli é de opinião que é possível o uso da 

classificação salientado, contudo, cuidados para não se criar rigidez na aplicação.  

A edição 144, de setembro de 2005, na coluna Ciência e Profissão traz a 

matéria “Unindo Esforços e ampliando horizontes”. Volta-se a tratar da 

ABRAP, desta vez entrevistando seu presidente Luis Alberto Hanns. A matéria 

inicia enfatizando que “70% dos psicólogos formados ainda optam pela clínica por 

razões históricas”. Rogério Aguiar, da ABP enfatiza as dificuldades que os 

psicoterapeutas enfrentam em explicar para a sociedade o que fazem, destacando 

ainda que, “dada a grande diversidade de abordagens é difícil distinguir as boas 

das más práticas”. A matéria noticia também o primeiro congresso científico da 

ABRAP “Tendências Atuais em Psicoterapia”.  

A edição 145, de dezembro de 2005, faz a matéria “Pesquisa mostra 

quadro da inserção dos psicólogos nos planos de saúde suplementar” 

realizada pelo GT Mercado de Trabalho “concluída em dezembro de 2004, 

mostrou que 70% das empresas de saúde complementar não disponibilizavam 
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psicólogos em sua lista de credenciados. (...) apontou que questões como o alto 

custo e a indeterminação do prazo para o fim do tratamento eram os argumentos 

que as operadoras usavam como fatores inibidores para a inclusão do 

atendimento psicológico em seu leque de serviços. Para alargar essa lacuna, as 

empresas também se valiam do conceito, segundo o qual problemas emocionais 

não eram considerados patologias”.  A pesquisa suscitou a realização de um 

Seminário que foi realizado na Sede do CRPSP em outubro de 2005. 

No número 149, de dezembro de 2006, a matéria “Acupuntura e hipnose 

são recursos complementares e auxiliares da Psicologia” aborda o papel da 

Hipnose como técnica auxiliar em psicoterapia destacando que ela pode ser 

utilizada em qualquer abordagem psicoterápica. Quanto a acupuntura há quem 

entenda que não é passível de ser aplica como técnica auxiliar em processos 

psicoterápicos em função dos enquadres serem muito distintos.  

Na edição de abril de 2007, de número 151, a matéria “O que é preciso 

para abrir um consultório” destaca uma das demandas da COF em função dos 

novos profissionais que entram no mercado a todo ano. A primeira coisa a ser feita 

é a inscrição no CRP.  

“Além disso, por exigência legal (Lei Complementar 116/03) 
todos aqueles que trabalham como profissional autônomo precisam 
recolher o Imposto Sobre Serviços (ISS), um tributo municipal. Já a 
contribuição ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) como 
autônomo é um direito que o profissional poderá optar em realizar. 
Esta serve como documento comprobatório de exercício profissional 
para fins de aposentadoria, auxílio doença e outros. Em algumas 
situações, o Conselho solicita comprovação de exercício profissional 
como autônomo (como em casos de obtenção do título de 
especialista) através de contribuições ao ISS e INSS. O 
cadastramento de psicólogos junto à Vigilância Sanitária também é 
obrigatório. Isso foi um desdobramento natural da Resolução nº 218, 
do Conselho Nacional de Saúde, de 6 de março de 1997, que 
reconheceu os psicólogos, juntamente com outros profissionais, 
como profissionais de saúde de nível superior.” 

 
A edição 155, de abril de 2008, traz a matéria “Psicoterapia entra na 

cobertura dos Planos de Saúde”. A matéria começa enfatizando a limitação 
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imposta pelos Planos de Saúde a 12 sessões anuais e destaca a regulamentação 

da ANS 167/2007 centrando a discussão neste documento.  

A edição 157, de outubro de 2008, traz a matéria “Um caso de Indução” 

trata-se, talvez, da matéria mais polêmica e importante no que diz respeito ao uso 

de técnicas não reconhecidas. “Psicólogo foi buscado para promover processo 

psicoterapêutico com paciente e lhe ensinou como ministrar “passe” em si próprio. 

Por esse motivo, o paciente acabou por ingressar com representação contra o 

profissional. Na situação colocada, o psicólogo chegou a comunicar ao paciente 

que ambos teriam experimentado um determinado convívio em uma vida passada, 

como também seria de outra vida a pessoa com quem o paciente se envolveria 

afetivamente. O profissional aconselhou seu paciente a buscar um “médico 

espiritual” para tratar problemas orgânicos”. 

Por fim, a edição 158, de dezembro de 2008, traz o anúncio do ano de 

2009, “Em 2009 os Conselhos Debaterão Psicoterapia”.  “A proposta é 

estimular um amplo debate sobre a psicoterapia como um campo de atuação que 

compreende diferentes abordagens teóricas e práticas”.  Informa ainda que a 

metodologia dos trabalhos está sendo discutida por várias regionais do CFP.  

 
“A psicoterapia é um tema de interesse para um grande número de 
psicólogos, mas até hoje, não havia sido debatida com a necessária 
profundidade pelo Sistema Conselhos”, diz Carla Biancha Angelucci, 
conselheira e integrante do Grupo de Trabalho de Psicoterapia do 
CRP SP. Segundo ela, há, ainda hoje, uma série de dúvidas no que 
diz respeito aos procedimentos e à fundamentação teórica de uma 
série de práticas, o que demanda uma avaliação cuidadosa sob o 
ponto de vista da Psicologia” 
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TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DOS ASSUNTOS DO JORNAL DO CRP POR CATEGORIA 

Edições do 
Jornal do 
CRP-SP 

Legislação 
Psicoterapia 

Dados sobre a 
Profissão 

Práticas não 
reconhecidas 

Assuntos 
relevantes ao 

tema 

Ações do GT 
Psicoterapia 

124-125 
(2000) 

Orientação 
Psicológica X 
Psicoterapia 
(GT Psicologia e 
Informática) 

    

126 (2001) Psicoterapia 
Legislação e Ética 

 Auto-ajuda e práticas 
não reconhecidas 

  

131 (2002)    Fosso entre Ciência e 
Profissão 

 

133 (2002)  48 mil psicólogos no 
Estado, 29 mil da 
região da sede 

   

135 (2003)   Alertas contra 
práticas alternativas 

  

139 (2004)   Denúncia com 
terapias não 
reconhecidas 

  

140 (2004) Nasce a ABRAP   Construção de 
Referencias  

 

143 (2005)    Uso da CID 10  

144 (2005) ABRAP 70% na 
clínica 

    

145 (2005)    Psicólogos na Saúde 
Suplementar 
(Pesquisa do GT  
Mercado de Trabalho) 

 

149 (2006)    Acupuntura e Hipnose 
técnicas 
complementares 
reconhecidas 

 

151 (2007)    O que é preciso para 
abrir um consultório 

 

155 (2008) Psicoterapia entra na 
cobertura dos Planos 
de Saúde 

    

157 (2008)   Passe em sessão de 
psicoterapia 

  

158 (2008)     Anúncio do Ano da 
Psicoterapia 

Freqüência 4 1 4 6 2 

 

 

3.4 - Histórico das Discussões e Normas de Funcionamento estabelecidas 

para as discussões no CRP-SP  

O histórico, disponível no site do CRP desde maio de 2009 é iniciado com 

informações concernentes às origens do estudo sobre a temática da Psicoterapia 

na instituição que redundaram no presente ano temático. As informações referem-

se às inúmeras consultas realizadas à Comissão de Orientação e Fiscalização 

(COF) sobre dúvidas no campo da psicoterapia, bem como, a denúncias quanto a 
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possíveis infrações do Código de Ética Profissional relacionadas, por exemplo, “às 

Práticas de Terapia de Vidas Passadas, Terapia Floral, Reiki, Astrologia, Ervas e 

Essências, Numerologia, dentre outras”. Tais questões explicam a necessidade de 

“criação de referenciais para a psicoterapia”. A criação desses referenciais deverá 

ocorrer a partir de discussões a serem realizadas em diferentes eventos. Informa-

se, também, que não se trata de “exercer poder de censura referendando, ou 

legitimando abordagens aceitas pela Psicologia – as consolidadas cientificamente, 

as mais utilizadas e com maior visibilidade como: psicanálise, comportamental, 

cognitivo-comportamental, gestalt, entre outras. Mas de dialogar com as diferentes 

abordagens a partir de pressupostos científicos e da produção científica 

brasileira”. 

As origens desse processo remontam ao ano de 2002, quando o psicólogo 

e psicanalista Luis Alberto Hanns foi chamado como consultor para ajudar o CRP-

SP “a lidar com essas demandas e construir posicionamentos qualificando as 

discussões”. Hanns, no ano seguinte, 2003 foi convidado 

“para coordenar um GT (...) que durante algum tempo discutiu com 
os representantes de diversas abordagens como verificar se eram ou 
não de natureza psicológica as novas técnicas e recursos que se 
apresentavam dia a dia ao trabalho do psicoterapeuta. Este GT 
verificou também a necessidade de se discutir a formação em 
psicoterapia no Brasil. A partir dos estudos desse GT nasceu a 
Associação Brasileira de Psicoterapia – ABRAP, em 2004, visando 
ser a entidade que congrega profissionais de diversas abordagens 
para se discutir esse grandioso campo da psicoterapia”.    
 

O histórico prossegue informando que Hanns continua colaborando com a 

COF e que teria elaborado “documentos que auxiliam o CRP SP em suas 

respostas aos psicólogos”. O primeiro documento, cujo nome não é mencionado, 

apresenta três classificações para as práticas: (a) Abordagens aceitas e ensinadas 

nos cursos de graduação; (b) Abordagens não aceitas, baseadas em misticismos 

e superstições, religiosas e farmacológicas; (c) Abordagens e recursos que 

necessitam de comprovação científica, aquelas que não são ensinadas nos cursos 

de graduação.  
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Hanns teria ainda desenvolvido o “esboço de um questionário para 

caracterização das abordagens em psicoterapia que envolve (1) Contexto 

histórico; (2) Pressupostos Teóricos; (3) Processo Psicoterapêutico com objetivos, 

técnicas, recursos e estratégias; (4) Subsídios para avaliação da eficácia; (5) 

qualidade da abordagem no pragmatismo clínico e (6) Bibliografia, instituições e 

página na Internet. Além desse documento haveria um outro “provisório”,  que 

precisa “ser debatido um Protocolo para orientações do CRP”.  

“Em 2005, o CRP, representado por Zuleika Fátima Vitorino Olivan, 

conselheira e membro da COF e por Sonia Meyer membro da diretoria da ABRAF 

dão continuidade ao trabalho iniciado por Luis Alberto Hanns na Análise das 

Abordagens Recursos e Técnicas em Psicoterapia”.  

O texto segue abordando o apoio do CRP a Congressos de Psicoterapia 

explicando que, em 2006, várias entidades da psicologia, como o CFP, o CRP, 

ABEP, ABRAP e ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria) reúnem-se para 

definir critérios para credenciamento dos psicoterapeutas no Seguro Saúde. “(...) 

não se trata de regulamentar o exercício da profissão, mas de estabelecer no 

âmbito das seguradoras, critérios de credenciamento”. 

Desta forma, ficou estabelecido que, do ponto de vista da Psicologia podem 

se credenciar: 

 
“Psicólogos Clínicos cuja formação engloba psicoterapia. 
Reconhecendo que alguns bons profissionais podem não se 
enquadrar neste perfil sugere-se que em não tendo uma 
especialização o profissional deva ter no mínimo 5 anos de atuação 
na área – com comprovantes adequados a serem ainda 
especificados (em principio currículo na área, anuidade do Conselho 
Regional, comprovantes de pagamento regular do ISS e 
eventualmente declarações de supervisores clínicos e diretores de 
instituições em que atuou)” 

 

Na seqüência apresenta “Documentação do diagnóstico e projeto 

terapêutico. Utilizar o sistema diagnóstico do CID 10, fundamentação do projeto de 



 
BERNI, LEV - Contribuições Críticas para os Debates do Ano da Psicoterapia: Dados Históricos e 

Procedimento Metodológico Adotado pelo Sistema Conselhos – levberni@hotmail.com   
 

 

29 

tratamento (duração, fases e metas visadas) e avaliação de resultados, em níveis 

de detalhamento que não coloquem em risco a confidencialidade”. 

Por fim, o CFP solicita ao CRP SP “discussão sobre proposta para 

Discussão sobre Psicoterapia” a partir de quatro eixos que vêm a ser os mesmos 

propostos para o Ano da Psicoterapia, quais sejam: (1) A constituição da 

Psicoterapia como campo interdisciplinar; (2) Parâmetros técnicos e éticos 

mínimos para a formação na graduação e na formação especializada para o 

exercício da Psicoterapia pelos psicólogos; (3) Relações com os demais grupos 

profissionais. 

Quanto a metodologia para o encaminhamento das discussões foi sugerido 

que 

“Poderiam ser as mesmas utilizadas pelo Sistema Conselhos na 
definição de referências para a profissão: fórum de debates com a 
categoria em cada Conselho Regional, com oficinas propositivas e 
indicação de representantes para a discussão em nível nacional, 
finalizada com elaboração de documento orientador de ampla 
divulgação para o entendimento do que a categoria pactua para a 
sua intervenção na sociedade. (...) Como atividades preparatórios o 
CRP/06, realizou atividades nas seguintes localidades: Subsede de 
São José do Rio Preto, Subsede da Baixada Santista e Vale da 
Ribeira e Subsede do Grande ABC.”  

 
A partir dessas definições foram produzidas sugestões para o debate 

orientado por um vídeo (DVD) que foi produzido num desses eventos. 

Salientando-se também, que, em “meados de 2008 foi constituído o Grupo de 

Trabalho de Psicoterapia no CRP/06, a fim de organizar as atividades do ano 

temático da psicoterapia e sistematizar as produções e realizações deste 

Conselho na área”. 

As normas de funcionamento para o Ano da Psicoterapia foram definias nas 

1419ª e 1420ª Reunião Plenária do CRP-SP em 13 e 14 de fevereiro de 2009 e 

também estão disponíveis no site da instituição. O documento em cinco capítulos 

traz a seguinte disposição: (1) Dos Objetivos; (2) Do Tema; (3) Da Organização; 

(4) Da Realização e (5) Das Disposições Transitórias. 
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 Os objetivos estão focados no (a) debate entre as abordagens; (b) na 

construção de referências; (c) na identificação de boas práticas; (d) na reflexão 

sobre a clínica ampliada e (e) na questão da patologização.  

 Os temas foram apresentados seguindo os mesmos eixos propostos pela 

Apaf, quais sejam: (I) A constituição das psicoterapias como campo 

interdisciplinar: Psicoterapia como disciplina científica ou como um conjunto de 

métodos e técnicas que definem uma prática; Interdisciplinaridade, 

transversalidade e multidisciplinaridade: o psicólogo nesse contexto; Limitações 

das reivindicações da exclusividade por parte dos psicólogos e psicoterapia como 

prática diversa; (II) Parâmetros técnicos e éticos mínimos para a formação na 

graduação e na formação especilizada para o exercício da Psicoterapia pelos 

psicólogos – Parâmetros: referências e ou regulação; (III) Relações com os 

demais grupos profissionais: estratégias políticas de construção dos conflitos; 

Relação do Sistema Conselhos com ABRAP, ABEP e outras entidades.   

 A organização ficou à cargo do GT Psicoterapia. 

 Quanto a realização foi definido que seriam realizados eventos 

preparatórios nas oito subsedes e um evento na sede com Mesas Redondas e 

oficinas por eixo a partir dos textos geradores e vídeos disponibilizados no site do 

evento. Os psicólogos inscritos seriam informados por mailing e outros meios de 

divulgação. As discussões aconteceriam em três etapas: Primeiro eventos nas 

subsedes e sede com mesas compostas por quatro profissionais, na seqüência 

havendo discussão em grupo distribuídos nos eixos. Os grupos escolheriam 

representantes que iriam representá-los no evento Regional. No evento Regional 

além dos representantes escolhidos haveria até três representantes da ABEP e 

ABRAP e os Conselheiros do CRP-SP. A sistemática será repetida para o evento 

Nacional.  
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3.5 - Dinâmica do Evento Preparatório, ocorrido na região da Sede (São 

Paulo), em julho de 2009 

 Nos dias 2, 3 e 4 julho de 2009 realizou-se o evento na Sede. Este evento 

foi precedido dos eventos realizados nas Subsedes nas seguintes datas: 

30/05/2009, Subsede do Vale do Paraíba e Litoral Norte; 05/06/2009, Santos e 

Vale do Ribeira; 06/06/2009 Subsede do ABC; 27/06/2009 simultaneamente nas 

Subsedes Ribeirão Preto, Campinas e São José do Rio Preto.  

Em um auditório com capacidade para aproximadamente 300 pessoas na 

primeira noite de discussão havia aproximadamente 80 pessoas; na segunda noite 

aproximadamente 60 pessoas e no sábado, dia 4, havia apenas 30 participantes. 

Até a data de preparação deste trabalho não haviam sido disponibilizadas 

informações concernentes aos trabalhos realizados nas subsedes. 

Na primeira noite houve uma palestra de uma hora seguida por interação com 

a platéia de aproximadamente uma hora para discussão do Eixo I. Na segunda 

noite foi realizada uma Mesa Redonda com quatro participantes, cada um dos 

convidados dispôs de 30 minutos de apresentação seqüencial configurando duas 

horas de fala ininterrupta seguida de 30 minutos de interação com a platéia para 

se discutir os Eixos II e III.  

No sábado os participantes foram distribuídos em três grupos por eixo temático 

com aproximadamente 10 pessoas por grupo. Cada grupo teve o período da 

manhã para discutir os tópicos propostos nos eixos produzindo um texto e 

escolhendo relatores para a sessão plenária que teria lugar no período da tarde. 

Além disso, deveriam ser indicados três delegados para a reunião regional a ser 

realizada em 08 de agosto de 2009.  
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SEÇÃO 4 

CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS DOS ENCAMINHAMENTOS ADOTADOS PARA 

O ANO DA PSICOTERAPIA 

 

Ao longo desse estudo procurei apresentar um panorama sobre as reflexões e 

encaminhamentos que estão em curso no Ano da Psicoterapia. Como se sabe 

trata-se de um dos temas mais importantes para a categoria. Iniciei com uma 

reflexão apontando aspectos da diversidade e fragmentação do campo; seguido 

de dados estatísticos sobre a concentração de profissionais na área Clínica, 

abordando, também, o status da normatização específica existente, que abre um 

espaço do mercado da Saúde Suplementar ao Psicólogo. Abordei aspectos 

ligados à formação do profissional destacando algumas variáveis intervenientes 

que atuam de forma significativa na formação do psicoterapeuta psicólogo. 

Apresentei os objetivos do Ano Temático conforme definição do Sistema 

Conselhos de Psicologia. Todas essas questões preliminares explicam a 

importância de um ano temático como o que está em curso em 2009. 

A fim de se ter uma percepção global dos encaminhamentos que estão sendo 

realizados para encaminhamento das discussões realizei uma verificação nos 

dezessete Conselhos Regionais espalhados pelo país, bem como uma revisão no 

CRP-SP, a partir de seu Jornal, onde procurei aferir o nível de informação 

disponibilizado nos últimos nove anos aos inscritos.  

Todo esse percurso encontra justificava primeiramente para que os 

interessados na temática possam ter um panorama geral dos encaminhamentos 

adotados para o Ano da Psicoterapia e, mais do que isso, para que possamos 

realizar uma leitura crítica dos encaminhamentos em curso e suas possíveis 

implicações, que serão analisadas a seguir.  
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4.1 Disponibilização de Informações sobre o Ano da Psicoterapia nas 

Regionais 

Ao analisar as informações disponibilizadas pelas Regionais para o Ano 

Temático observei que: 

Cerca de 60% dos Conselhos Regionais (10 unidades) estão veiculando em 

suas páginas principais informações sobre o ano temático, porém é possível 

encontrar informações sobre os eventos em 76 % das unidades (13 Conselhos). 

Portanto, acredito que os psicólogos que visitem o site de suas instituições 

possam se situar facilmente de que o assunto está sendo discutido.  

Localizei Grupos de Trabalho específicos para a temática em apenas 6 

unidades (35% das Regionais), sendo que apenas três (17%) apresentam 

informações sobre o desenvolvimento dos trabalhos desses grupos.  

Três Regionais merecem destaque ao disponibilizarem um relato de suas 

discussões: CRP-5 – Rio de Janeiro, que conclamou, por Carta Aberta, as 

instituições ligadas à Psicologia para participarem dos debates; e está 

disponibilizando uma síntese dos debates ocorridos por subsede; CRP-07 – Rio 

Grande do Sul, que apresenta identificados os membros de GT, além de 

disponibilizar o relato das discussões. Além do CRP 03 – Bahia e Sergipe que 

identificam seu GT e ainda disponibilizam um e-mail para contato. 

Deve-se considerar, entretanto, que em 7 unidades (41%) estavam 

realizando seus eventos ou iriam realizar em data futura à realização desta 

sondagem. 

No CRP-SP a revisão realizada em nove anos, 36 edições, do Jornal do Psi 

demonstrou que o inscrito no CRP-SP foi informado diretamente sobre a temática 

da Psicoterapia apenas em seis edições. Em 2000 a Psicoterapia foi abordada 

para se contrapor à Orientação Psicológica via Internet. No ano seguinte (2001) há 

menção à questão apontando o caráter genérico da legislação que começava a 

despontar à época. Decorrem quatro anos para que uma nova informação seja 

veiculada (2004) quando se destacou a fundação da Associação Brasileira de 

Psicoterapia (ABRAP). No ano seguinte (2005) apresenta-se um dado sobre a 
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formação profissional informando-se que 70% dos formandos em Psicologia tem 

pretensão de atuar na área Clínica. Em 2008 informa-se que a psicoterapia 

passou a ser coberta pelos Planos de Saúde e, no mesmo número anuncia-se o 

Ano Temático da Psicoterapia para 2009.  

No que diz respeito às práticas não reconhecidas houve cinco incidências 

sobre o assunto 2002, 2004, 2005, 2006, 2007. O aumento da freqüência pode 

indicar a força recorrente do tema na instituição. As primeiras matérias possuíam 

um caráter compreensivo, apontando que erros eram cometidos por falta de 

informação e advertiam os psicólogos para procurassem evitá-los. As últimas 

matérias, entretanto, apresentavam, a titulo exemplar, punições para aqueles que 

praticam infrações dessa natureza. 

 

4.2-  Pouca Importância dada ao tema e omissão de informações no CRP-SP 

Considerando que no Manual de Orientações do CRP-SP, edição 2008, consta 

que os GTs “são criados para tratar de temas novos com demandas específicas e 

tarefas previamente estabelecidas. Estes grupos podem, eventualmente, ser 

transformados em comissões temáticas” (p.15).   

Considerando, também, que na lista de Grupos de Trabalhos apresentado no 

referido Manual (2008), bem como em sua edição anterior (2006) não consta a 

existência de nenhum GT dedicado ao tema da Psicoterapia.  

Considerando ainda que, na lista de Grupos de Trabalhos em funcionamento 

disponível no site do CRP-SP, bem como, na análise que se fez em nove anos de 

publicação do Jornal do CRP, também não há menção nenhuma atividade de um 

GT sobre Psicoterapia. 

Considerando-se que no “Histórico da Discussão” disponibilizado no site “2009, 

Ano Temático da Psicoterapia”, lançado em maio de 2009, com sistema de 

proteção contra cópia de conteúdo4, há menção a existência de um Grupo de 

                                                 
4  O sistema de proteção à cópia de conteúdo é utilizado em alguns sites na Internet quando não quer que os 
textos sejam copiados, portanto eles bloqueiam a função copiar-colocar. O referido site está com esse sistema 
de proteção. Desta forma todas as citações feitas desse referencial tiveram que ser copiadas. Os textos 
geradores também encontram-se com essa proteção e não estão disponíveis em PDF. 
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Trabalho constituído em 2003, coordenado por Luiz Alberto Hanns e depois por 

Zuleika Fátima Vitorino Olivan e que, este grupo teria sido protagonista da 

fundação da ABRAP. 

Considerando que, no mesmo texto, consta a informação de que “em meados 

de 2008 foi constituído um Grupo de Trabalho de Psicoterapia no CRP/06”. De 

onde consta a informação que a conselheira tesoureira Carla Biancha Angelucci 

faz parte desse grupo; 

Pergunta-se: 

Como um Grupo de Trabalho tão relevante pode permanecer por tantos anos 

incógnito? Houve vários grupos ao longo dos anos?  

Por que apenas em 2009 os nomes dos integrantes de 2003 são divulgados? 

Por que não se divulgou os nomes dos integrantes do grupo atual apenas o da 

Conselheira Carla Biancha Angelucci? 

Considerando que, não se pode evocar para o tema da Psicoterapia o status 

de assunto novo, como é o caso dos GT Psicologia e Povos Indígenas, ou 

Psicologia e Informática, por exemplo; 

 Considerando-se que, a Psicologia brasileira é maciçamente exercida por 

profissionais liberais que atuam em consultório na área clínica compondo um 

universo de 54,9% dos psicólogos brasileiros como mostrou a pesquisa do WHO 

(2001). 

Considerando que, a questão da Psicoterapia é pauta significativa desde de 

2000 com desdobramentos regulatórios como a Resolução CFP 10/2000 e, mais 

recentemente a ANS 167/2007 

Considerando que no órgão Central, o CFP, também não existe uma Comissão 

sobre o tema; 

Considerando que o Grupo de Trabalho Nacional que foi responsável pela 

organização dos trabalhos para o ano temático é formado por nove conselheiros, 

sete deles representantes apenas de cinco, dos dezessete CRPs espalhados pelo 

país. Revelando a seguinte composição: dois membros são do CRP 10 - Amapá e 

Pará; um representa o CRP 12 - Santa Catarina; um representa o CRP 03 - Bahia 
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e Sergipe. O CRP-SP é representado por dois conselheiros, os membros 

representam o CFP; 

Considerando que chegam grande número de consultas à COF sobre o 

assunto; 

Pergunta-se: 

Como ao longo desses anos um assunto tão importante para a categoria não 

mereceu a constituição de uma Comissão Temática? 

Como um assunto que diz respeito a maior parte da categoria no país não é 

representado por pelos menos um representante de cada Regional? 

Conclui-se que apesar de se tratar de um tema absolutamente fundamental 

para a categoria que é maciçamente composta por profissionais que atuam nesta 

área, houve pouca atenção dada ao tema ao longo dos últimos anos o que é 

certamente reflexo de que o assunto não é considerado de suma importância pelo 

grupo gestor. A esse argumento poderia se contrapor o movimento do presente 

ano temático, para isso poder-se-ia levantar como hipótese que o debate atual só 

está em curso porque a categoria está sendo pressionada a se posicionar frente a 

uma necessidade de regulamentação advinda do mercado, por meio da ANS.  

 

 

4.3 - Encaminhamentos pouco representativos 

A partir da matéria “O Caminho para Construção das Referências de Conduta” 

disponível no Jornal do CRP-SP edição número 140, de fevereiro de 2004, e já 

citada no levantamento feito no item 3.4 deste artigo, compreende-se que o 

caminho para a construção de referenciais é um longo processo que envolve 

“especialistas, professores e pesquisadores que atuam no campo do assunto em 

questão e são convocados para debater e atuar em uma comissão a fim de que 

possam dar seu parecer cientificamente bem fundamentado”. Trata-se, portanto 

de um processo plural e multireferencial. Tal processo gera minutas que são 

discutidas nos diferentes CRPs de modo a retornarem ao CFP devidamente 
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legitimadas. Entendendo-se que o processo do atual ano temático seja um reflexo 

desses encaminhamentos.  

Porém, ao se considerar o Histórico das Discussões no CRP-SP em que se 

afirma que, para atender às constantes solicitações da COF do CRP-SP, chamou 

em 2002 um especialista para uma consulta; 

Considerando que esse especialista passou a atuar para “qualificar as 

discussões”; 

Considerando que o mesmo especialista foi “convidado  a coordenar um GT 

em 2003”; 

Considerando que este GT passou “a discutir com os representantes das 

diversas abordagens como verificar se eram ou não de natureza psicológica as 

novas técnicas” e que tal discussão nunca foi, se quer, noticiada nos últimos nove 

anos no principal veículo de comunicação da instituição, o Jornal do CRP-SP; 

Considerando que o mesmo profissional passou a elaborar documentos 

classificatórios de abordagens, cuja divulgação ou publicação se desconhece;  

Considerando-se que este GT que só veio a público em 2009 fundou em 2004 

uma Associação Brasileira de Psicoterapia – ABRAP que conta com o total apoio 

do sistema Conselhos; 

Considerando que após fundação da referida associação os trabalhos que até 

então eram realizados no CRP-SP passam a ser realizados em parceria com a 

ABRAP; 

Considerando que nos encaminhamentos tomados desde então, há relato de 

julgamento e exclusão de abordagem, como foi o caso da Terapia Comunitária; 

Considerado que em novembro de 2006, a ABRAP realizou evento com apoio 

de outras instituições como o CRP-SP e o CFP para a definição de critérios para 

credenciamento de psicoterapeutas na Saúde Suplementar, formação de 

especialista, e no reconhecimento de especialistas que não tenham formação em 

curso específico; 
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Considerando que tal associação apresenta em sua página na Internet critérios 

claramente definidos para admissão de membros considerados profissionais, 

portanto, psicoterapeutas e de outros que não o são; 

Considerando, também, que tal associação disponibiliza apenas parcialmente 

seus estatutos aos internautas; 

Considerando, que no evento preparatório realizado na sede nos dias 2,3 e 4 

de julho de 2009 a candidata à presidência da associação apresentou a instituição 

e sua candidatura numa flagrante forma de cooptação de membros, e 

considerando, também, que essa pessoa se apresentou em outros eventos 

preparatórios na região do CRP-SP, possivelmente com o mesmo tipo de 

apresentação; 

Considerando que ao ser questionada sobre a relevância de sua apresentação 

no evento em questão, a candidata não conseguiu articular nenhuma resposta 

minimamente aceitável; 

Considerando que, segunda a candidata, a ABRAP tem aproximadamente 80 

membros no território nacional; 

Considerando que no referido evento, realizado na região que congrega a 

maior concentração de psicológicos do país (aproximadamente 28 mil) a região da 

Sede do CRP-SP, e que só havia 30 participantes no dia destinado aos debates e 

que, essas 30 pessoas foram divididas em três grupos com aproximadamente 10 

participantes cada um; 

Considerando que o CFP solicita ao Plenário do CRP-SP discussão de 

proposta para discussão sobre Psicoterapia a partir dos quatro eixos que 

orientaram as discussões que promoveram as discussões dos textos geradores; 

Pergunta-se: 

Esses encaminhamentos não ferem o princípio básico da democracia 

representativa pelos quais se pauta o Sistema Conselhos de Psicologia e que 

estão expressos, por exemplo, no Jornal do CRP, edição 140 de 2004? 

Como é possível ter-se a pretensão de promover “um amplo diálogo” sobre o 

tema da Psicoterapia, se encaminhamentos tão importantes já foram 
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consumados? Se já existem critérios classificatórios de exclusão de abordagens, 

de validação e para a formação de profissionais? 

Como uma instituição não representativa como é a ABRAP, com apenas 80 

membros em todo o território nacional, pode ter força para normatizar a Psicologia 

brasileira, com a anuência de instituições como o CRP-SP e do CFP? 

Como um único profissional pode orientar a construção de referenciais? Por 

que, por exemplo, o psicólogo e professor Luis Cláudio de M. Figueiredo, autor de 

trabalhos absolutamente fundamentais no campo da epistemologia, citado em 

muitos das referências dos textos geradores não foi convidado a participar? Se o 

foi, e ele declinou do convite, como isso não consta dos relatos? 

Como um ano temático pode ser inaugurado em maio, ter eventos 

preparatórios realizados em entre maio e julho, ter eventos regionais realizados 

em agosto e um evento nacional realizado em outubro pode querer dialogar com a 

categoria, com as abordagens? 

Como alguns CRPs puderam realizar eventos preparatórios antes de maio, 

sendo que os textos geradores só foram publicados neste mês?  

Como é possível ter por objetivo o diálogo, se julgamentos sumários de 

abordagens já foram realizados? Como esses julgamentos de exclusão puderam 

ser realizados se a categoria ainda não havia discutido critérios de pertinência ao 

campo? 

Estas são apenas algumas das considerações e perguntas que podem ser 

levantadas sobre os encaminhamentos que estão em curso no Ano da 

Psicoterapia no Sistema Conselhos de Psicologia, as quais, a meu ver, são 

merecedoras de esclarecimentos à categoria. 

 

_________________ 
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