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Introdução 

   

O ponto de partida da reflexão teórica é a oposição, a negatividade, a 
luta. O pensamento nasce da ira, não da quietude da razão; não nasce 

do fato de se sentar – raciocinar – e refletir sobre os mistérios da 
existência, fato que constitui a imagem convencional do que é o 

‘pensador’. 
Começamos da negação, da dissonância. A dissonância pode assumir 

muitas formas: a de um murmúrio desarticulado de descontentamento, 
a de lágrimas de frustração, a de um grito de fúria, a de um rugido 

confiante. A de um desassossego, de uma confusão, de um desejo ou 
de uma vibração crítica.  

John Holloway(2003, p.9) 
 

 

 

As instituições, entendidas como o conjunto de formações sociais-históricas 

estabelecidas pela sociedade, estão tão presentes no dia-a-dia que causam a impressão de que 

sempre existiram e sempre existirão indefinidamente. Nascemos num mundo fundado em 

regras e modos de condutas instituídos por um grupo, uma determinada cultura. Pouco se 

questiona ou se  suspeita sobre o estatuto e origem das instituições. O sujeito é educado e 

cresce em meio a elas; é criado pelas instituições. 

Passa-se a admitir as instituições como algo imanente à vida, algo que domina a esfera 

da atitude natural do homem. A vida do sujeito está tão entrelaçada às Instituições, que é 

praticamente impossível pensar num mundo sem sua existência. 

O mundo social é assimilado pelo sujeito como se sempre já estivesse aí. Ele nasce 

num mundo já existente, um mundo sócio-cultural pré-constituído e pré-organizado, cuja 

“estrutura” especial é resultado de um processo histórico, em cada sociedade. Daí porque 

existem diferentes culturas e sociedades. O sujeito é inserido nesse mundo social e desenvolve 

sua vivência subjetiva nele.  A partir da fase  em que começa a ter suas próprias experiências 

dentro desse mundo social, vai refletir e buscar significados para a sua biografia. E com "as 

interpretações dos fenômenos" feitas pelos sujeitos de determinada sociedade e cultura, 

forma-se a "concepção relativamente natural do mundo". Schutz (1979) afirma que toda 

interpretação desse mundo se baseia num estoque de experiências anteriores a ele; as próprias 

experiências individuais de cada um e aquelas que nos são transmitidas. Todas essas 

experiências funcionam como código de referência para viver no mundo social e interpretar 

seus fenômenos. As informações e interpretações transmitidas pela sociedade ao indivíduo 

são vistas como verdadeiras e genuínas, uma vez que já se provaram eficientes até então e são 
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socialmente aprovadas. O indivíduo apreende conceitos pré-estabelecidos. E, sendo dessa 

maneira, tem-se a impressão de que o fato dispensa explicação ou justificativa. Isto é, as 

coisas são instituídas pela repetição, pelo desconhecimento de sua natureza e pelo 

reconhecimento de sua condição atual como natural. Estabelece-se o jogo entre 

desconhecimento/reconhecimento. Observa-se, portanto, que o mundo social é formado por 

objetos delimitados, conceitos pré-estabelecidos, que não são postos sob suspeição. O sujeito 

é lançado num mundo já existente em si mesmo. 

Assim como acontece com o mundo social e com as instituições, fazemos e pensamos 

uma Psicologia, em nosso cotidiano, muitas vezes, sem qualquer questionamento a respeito de 

seu papel como prática política e social, delegando a suas instituições representativas com fins 

políticos, o seu questionamento, ou então, simplesmente nos alienamos dessa realidade. 

Delegam-se as tarefas eminentemente políticas a essas entidades, ficando o psicólogo ou o 

pesquisador apenas com a tarefa acadêmica e o fazer profissional, como se pudessem ser áreas 

separadas. 

 

No que se refere a questões de natureza teórica, pensamos o grupo e a instituição como 

espaços privilegiados para a compreensão dos processos constitutivos do sujeito psíquico. 

Assim, não caberia pensar uma Psicologia Social que não considerasse a realidade 

institucional e o contexto social-histórico. 

Entretanto, a Instituição, enquanto organização e como espaço que permite a 

constituição do Sujeito Psíquico, solicita maior investigação. Ao considerar as Instituições de 

natureza eminentemente representativa de segmentos profissionais e com funções políticas, a 

pesquisa e o conhecimento gerados sobre elas são menores. Neste trabalho buscamos uma 

ampliação dessa compreensão. 

Para tanto, colocamos as Instituições representativas, com finalidades políticas, da 

Psicologia no Estado de São Paulo entre parênteses numa tarefa de desnaturalizar suas 

práticas, desideologizar seus mitos, investigar seus posicionamentos políticos em relação à 

história do país. Numa atitude de suspeição, de observação, de investigação dos seus fazeres e 

dos seus dizeres. O que pode ser encontrado a partir dessa investigação sobre o fazer político 

institucionalizado da Psicologia? Como a Instituição Psicologia atua politicamente no Estado? 

Qual é a sua história? Que posicionamentos políticos foram sustentados? Essas são questões 

sobre as quais nos debruçaremos. 
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 Sabe-se que há duas entidades da classe profissional da Psicologia eminentemente 

com fins políticos no Estado de São Paulo: o CRP-06 – Conselho Regional de Psicologia - e o 

SPESP – Sindicato de Psicólogos no Estado de São Paulo. 

 

 Assim, esta pesquisa  tem como objetivo1:  

Realizar um histórico das práticas e dos posicionamentos das entidades de classe da 

Psicologia em São Paulo, no período de suas fundações até a redemocratização do país (1969-

1986), com o intuito de refletir sobre as lutas da categoria nos diferentes contextos sociais-

históricos do Brasil. 

 

 Levantamos diversas questões, como por exemplo: Como essas entidades organizam 

suas atividades? Qual seu histórico? Como se dá a relação entre essas entidades 

representativas? Qual é a tarefa política desenvolvida? Qual é a relação de poder em jogo? 

Como se pode pensar as passagens de mudança de gestão?  

 

Uma das razões que impulsionou o interesse pela presente pesquisa é o fato de que o 

histórico das entidades políticas na Psicologia não foi bem documentado, sendo encontrada 

uma grande lacuna de informações. Existem poucas pesquisas realizadas sobre as entidades de 

classe dos psicólogos em geral e, no particular, quanto ao Estado de São Paulo. Alguns 

autores nacionais como Antunes (1998), Pessotti (1988), Mello (1975), Massimi (1990 & 

2000), Guedes (1998), Patto (2000a & 2000b), Zuquim (2000), Rodrigues (2000), Jacó-Vilela 

(2000) e Bock (1999) fazem uma retrospectiva da inserção da Psicologia no Brasil.  Algumas 

pesquisas, como de Massimi, retratam, desde o período colonial, como a Psicologia veio se 

desenvolvendo dentro da sociedade brasileira. Entretanto, desses autores citados dentro da 

literatura pesquisada sobre o tema, com exceção de Bock, encontramos pouco material sobre 

as entidades da Psicologia de São Paulo.  

A maioria do material histórico da Psicologia no Brasil direciona-se a estudos sobre 

sua constituição enquanto Ciência e profissão2, os quais deixam de lado (e raramente 

dialogam com) a “realidade” de suas instituições políticas. Mesmo textos relevantes como os 

                                                 
1 Após o exame de qualificação decidimos diminuir as entidades pesquisadas; abrimos mão de investigar o 
Movimento Estudantil, por já termos realizado esse estudo na iniciação científica. 
2 Por exemplo o importante livro de Sylvia Leser de Mello: “Psicologia e Profissão em São Paulo”. São Paulo: 
Ática, 1975. 
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de Bosi (2000), Paiva (2000) e Schimdt & Neves (2000)3 de homenagem ao saudoso Dante 

Moreira Leite, ex-professor de Psicologia Social na USP, ex-presidente da Sociedade de 

Psicologia de São Paulo e um dos articuladores e elaboradores do texto que resultou na Lei 

4119/62, que decreta a regulamentação da Psicologia enquanto profissão, ignoram a sua 

importância no cenário político da Psicologia e apenas enaltecem a sua faceta acadêmica. 

 

Diante dessa realidade da literatura historiográfica da Psicologia no Brasil, é 

observado que se trata um terreno bastante poroso, com várias lacunas.  

Abaixo citamos algumas pesquisas, livros publicados e documentos que nos ajudaram 

diretamente na produção de nosso trabalho.  

Sobre o Sindicato dos Psicólogos, existe publicada uma pesquisa em parceria com o 

Conselho Regional de Psicologia (CRP-SP) e o DIEESE sobre o perfil dos psicólogos do 

Estado (1984), que não fala diretamente da entidade, mas do perfil do psicólogo. Encontramos 

também outro livro do Sindicato (1987) que cita, em pouquíssimas páginas, a sua 

constituição. As atas e os jornais da entidade4 é que nos fornecerão maiores dados sobre a 

entidade. 

Sobre o CRP-SP temos material mais sistematizado, como a pesquisa de Bock, em sua 

tese de doutorado, onde dedica um capítulo no qual faz uma retrospectiva histórica de 

algumas lutas do Sindicato e do Conselho Regional de Psicologia dos anos 80 até 1995. 

Também na comemoração dos vinte anos de regulamentação dos Conselhos Profissionais, o 

CRP-06 (1994) lançou um livro resgatando um pouco sobre sua história. Nas publicações de 

anais de Congressos realizados pelo CRP, também se encontram discussões sobre o papel dos 

Conselhos. Aliada a essas pesquisas, o CRP tem suas atas organizadas desde sua fundação e 

os boletins apenas a partir de 1981, período que marcou a entrada de uma diretoria 

considerada mais “progressista” no Conselho. Infelizmente, por razões desconhecidas, os 

boletins de divulgação das diretorias dos anos 70 não estão arquivados. 

 Ao se deparar, então, com precária fonte bibliográfica (com exceção das atas e jornais) 

de pesquisa sobre as entidades de classe da Psicologia de São Paulo, fato que se configura 

como um grande buraco na produção acadêmica sobre a história da Psicologia no Brasil, o 

trabalho proposto justifica-se ao tentar realizar essa reconstituição. 

                                                 
3 Textos publicados em volume da Revista Psicologia USP especial em homenagem à Dante Moreira Leite. 
4 Na pesquisa dos documentos da entidade, só estavam à disposição e organizados as atas e jornais de 1995 para 
cá. O resto dos documentos (que datam desde 69) estava no arquivo morto e ajudamos o Sindicato a organizar 
esse material.  
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 O objetivo perseguido é registrar o histórico das práticas institucionais e poder 

refletir sobre a estrutura institucional relacionada à tarefa política do CRP e do Sindicato. 

Aspira-se, igualmente, refletir sobre o tipo de interação entre sujeito e instituição, a partir dos 

conceitos de enquadramento, a transmissão psíquica intergeracional, os pactos e alianças, a 

continência às angústias e as depositações institucionais. 

 Dessa forma, o texto possui sete capítulos. O primeiro e o segundo são capítulos 

teóricos: sobre a relação entre psicanálise de grupos e instituições e Psicologia Social e, o 

outro, sobre noções gerais acerca da política e do Estado. O terceiro capítulo discute o método 

e os procedimentos adotados. Esses dois capítulos fundamentam a análise dos fatos históricos 

que realizamos no último capítulo. Os capítulos 4, 5 e 6 são os “resultados” de nossa 

pesquisa, onde reconstruímos parte dessa História a partir da análise documental e dos 

depoimentos colhidos. O capítulo 4 corresponde à descrição dos “primórdios” das entidades 

de Psicologia, onde fazemos a discussão da regulamentação da Lei 4119/62, a criação da 

APPESP – Associação Profissional dos Psicólogos do Estado de São Paulo –, do Sindicato e 

do CRP . No capítulo 5 discutimos as práticas do CRP e do Sindicato na década de 70 e suas 

relações com o Estado da ditadura; e no capítulo 6 discutimos as práticas de tais entidades na 

década de 80, quando diretorias de esquerda assumem o Sindicato e o CRP no período de 

reabertura política do país.  O último capítulo, de reflexões finais, é aquele no qual 

levantamos algumas hipóteses e reflexões acerca dessa história. Nos anexos, temos as tabelas, 

gráficos e os relatos integrais coletados.  

 Buscamos assim trazer à tona histórias e lutas que estavam engavetadas, guardadas e 

apenas presentes aos atores institucionais; aqueles que foram protagonistas delas. Muitos dos 

documentos (atas e jornais), como os da APPESP e os do SPESP, estavam “perdidos” no 

arquivo morto da sede do Sindicato. E foi com muita satisfação, que no meio de pó e de 

sujeira, pudemos reencontrar documentos importantes sobre a fundação dessas entidades e 

debruçar-nos nesse novo-antigo mundo que se reabria a nossa frente. Também foi com 

alacridade que pudemos conhecer pessoalmente alguns desses atores e colher diretamente 

seus depoimentos, no qual pudemos reconstruir um pouco dessas histórias vividas, recheadas 

de lutas, conquistas e derrotas, com a tarefa da construção e da consolidação de uma profissão 

no país: a Psicologia.  
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1. Por que uma Psicanálise de Grupos e Instituições? 

 

Uma teoria é uma caixa de ferramentas. Nada tem a ver com o 
significante. É preciso que sirva, é preciso que funcione. E não para si 

mesma. Se não há pessoas para utilizá-la, a começar pelo próprio 
teórico que deixa então de ser teórico, é que ela não vale nada ou que 

o momento ainda não chegou. Não se refaz uma teoria, fazem-se 
outras; há outras a serem feitas. É curioso que seja um autor que é 

considerado um puro intelectual, Proust, que o tenha dito tão 
claramente: tratem meus livros como óculos dirigidos para fora e se 
eles não lhe servem, consigam outros, encontrem vocês mesmos seu 

instrumento, que é forçosamente um instrumento de combate. A teoria 
não totaliza; a teoria se multiplica e multiplica. 

Gilles Deleuze (1979, p.71) 
 

     
Na Psicologia Social, uma grande questão existente é sobre qual linha teórica que se 

irá adotar. Além da multiplicidade de caminhos possíveis no campo da Psicologia, contamos 

ainda com o campo adjacente da Sociologia, que apresenta uma vastidão de perspectivas 

teóricas. Para facilitar, poderíamos deixar de lado um campo, como Durkheim que deixou 

claro a sua predileção pela Sociologia, abandonando assim a Psicologia e, tal escolha 

fundamentou a sua distinção realizada entre o público e o privado (FARR, 1999). Não é, 

contudo, o que pretendemos. 

 Historicamente, tal distinção também foi estabelecida por Wundt, que distinguiu uma 

Psicologia fisiológica, o estudo da entidade psíquica ou biológica, de uma Psicologia Social, o 

estudo das produções mentais coletivas que emergem da ação recíproca de muitos indivíduos. 

George H. Mead oferece uma resposta a Wundt entrelaçando estes dois tipos de psicologia 

(FARR, 1999).   

 Sabemos então que habitamos uma interface disciplinar e que temos como desafio o 

inter-relacionamento dos estudos individuais e coletivos. De uma infinidade de teorias 

psicológicas, que são como “ilhas isoladas num grande oceano” (FIGUEIREDO, 1992), 

optamos pela psicanálise de grupos e instituições. 

 Tal opção realizada se deu pelo interesse sobre as manifestações do Inconsciente no 

campo social (relação entre psíquico e social) e pelo entrelaçamento proposto por Freud das 

instâncias social e biológica, surgindo assim o psiquismo, apoiado nesta dupla face. Nossa 

opção se deu de forma semelhante à opção da Escola de Frankfurt pela psicanálise, no qual só 

a Crítica marxista à ideologia não bastava para compreender os fenômenos sociais; as 

contradições sociais existentes como a servidão voluntária, a personalidade autoritária ou à 
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adesão a discursos irracionais. Deveria-se apreender também aquilo que estava nas 

“entrelinhas”, aquilo que estava inconsciente no homem e nos coletivos. Para tanto, eles 

entrelaçaram as reflexões psicanalíticas sobre o marxismo e a filosofia hegeliana, para o 

estudo crítico da sociedade.  Dessa forma, apropriaram-se dos “estudos sociais” de Freud5. 

 

  A opção neste trabalho pelos estudos dos grupos e instituições efetuou-se através da 

compreensão do papel chave e fundamental que tais instâncias ocupam na sociedade, como 

intermediárias na relação intersubjetiva e trans-subjetiva. A transposição do indivíduo à 

sociedade e vice-versa, sem pensar a mediação dos grupos e instituições, constitui um grande 

salto e reducionismo que deixa de lado um montante de fenômenos psíquicos e sociais, 

indispensáveis à compreensão destes fenômenos. Dessa forma, compreendemos que o estudo 

sobre os grupos e as instituições é de importância fundamental, visto que seriam essas 

formações as que fazem a passagem na relação entre o sujeito e a sociedade, de um 

intrapsiquismo para uma intersubjetividade e para uma trans-subjetividade, onde tais 

instâncias transversalizam-se. 

 Portanto, abaixo iremos problematizar a questão do grupo na psicanálise (e suas 

interfaces com o social) com o fim de delimitar e explicitar nossas concepções teóricas e 

metodológicas de trabalho. Trabalharemos sobre alguns conceitos e autores, como R. Kaës e  

E. Pichon-Rivière. 

  

 

1.1. A hipótese de um inconsciente nas Ciências Humanas: 

 

O surgimento da psicanálise se deu no contexto do iluminismo, na época em que havia 

uma concepção do “homem como sujeito de si”. A teoria psicanalítica emerge no fim do 

século XIX, fim do período da “Idade da Razão”, do século das Luzes, do Iluminismo. Nessa 

época acreditou-se que o homem era senhor de si, senhor de sua razão e de seus atos. Porém, a 

introdução da hipótese da existência de um inconsciente, de uma parte não-consciente em 

cada um, significou uma terceira ferida narcísica ao homem ao longo da História. A primeira 

ferida narcísica surgiu com Copérnico e Galileu que, ao demonstrarem seus trabalhos de que 

era a Terra que girava em torno do Sol, e não o contrário. Provaram que o homem não residia 

                                                 
5 Autores como Adorno & Horkheimer utilizaram-se da primeira tópica freudiana, enquanto Marcuse (1968) 
trabalhou toda a obra freudiana à sociedade, como por exemplo em seu “Eros e Civilização”. 
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no centro do mundo. A segunda ferida surgiu com a “Evolução das Espécies” de Darwin, na 

qual seus estudos demonstraram que os homens descendiam de animais, dos macacos e não 

dos Deuses. Assim os homens estavam longe de serem figuras divinas e teriam que aceitar sua 

origem animal. Dessa forma sobrava ao homem apenas o controle de si próprio e de sua vida, 

crença que foi destelhada quando Freud demonstrou que existe muito mais além da ponta de 

iceberg que é nossa consciência. Kaës mostra uma quarta ferida narcísica demonstrando que o 

inconsciente não é uma produção singular, mas sim coletiva, em que as Instituições e os 

Outros são protagonistas e pressupõem a sua formação. Assim o sujeito não é “dono” nem do 

que é inconsciente a ele no seu próprio aparelho psíquico. 

 

Portanto, a psicanálise surgiu como uma grande ruptura epistemológica e ontológica 

nas Disciplinas dos Saberes, tanto pela diferente apreensão do ser e pelo diferente modo de 

investigação que, de acordo com Phillips (1991), é baseado na hermenêutica, rompendo com 

o positivismo. Logicamente, toda novidade que abala a estrutura é negada e não aceita.  

Outra dificuldade de Freud foi ter se arriscado no terreno da metabiologia, com o 

conceito de pulsão e entrelaçar o biológico, no caso o filogenético com o ontogenético. 

Assim, o sujeito é o resultado (ou processo) do entrelaçamento entre o biológico e o social, 

resulta da tensão entre os pólos. Portanto, o homem é um ser pulsional e social. 

 

Na metapsicologia freudiana, o conceito de inconsciente é um termo difícil de se 

apreender, pois justamente trata-se do que não é consciente, do que não é visto, do que não é 

diretamente apreendido, e que exerce função protagonista no psiquismo humano. O 

inconsciente é a base na qual se forma o consciente. Assim, tal construto não pode ser 

“mensurado” e demonstrado conforme o modelo das Ciências Naturais. Neste “espaço” do 

inconsciente, residem fantasias, aspectos recalcados e não inscritos (irrepresentados).  

Algumas fantasias inconscientes de que a psicanálise trata, em inglês phantasy (com 

ph) ao invés de fantasy (ISAACS, 1952), são anteriores à representação e à função semiótica, 

ou seja são anteriores à formação do símbolo e ilustram os sentimentos de gratificação e 

frustração sentidos pelo bebê nesse período pré-representacional. Com o desenvolvimento da 

criança, muitas destas fantasias não elaboradas continuam em sua subjetividade e a 

acompanham posteriormente.  
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O irrepresentado, como o próprio termo diz, é o que o sujeito não pode representar, 

discriminar, diferenciar, que lhe é inconsciente, porque nunca foi simbolizado. Freud, em 

1937, abriu espaço ao termo de irrepresentabilidade quando prefere falar em trabalho de 

“construção” ao invés de “interpretação” na clínica pois, na realidade, o trabalho analítico não 

seria apenas desvelar partes reprimidas e recalcadas do inconsciente mas, também, construir 

associações novas ao sujeito. Isso significa trazer à tona, além de aspectos reprimidos, os 

conteúdos não representados, indiferenciados, traços ou marcas, indiscriminados e permitir 

sua entrada no campo simbólico. É a possibilidade de um espaço de abertura e indeterminação 

ao sujeito. Aqui percebemos então a diferença entre o irrepresentado, que corresponde à 

ordem do não inscrito no campo simbólico, para o de recalque, que corresponde à ordem do 

inscrito, porém suprimido do consciente. 

 

 

1.2. Uma psicanálise de grupos? A psicanálise contra as práticas grupais: 

 

A psicanálise nunca nutriu carinho pelas práticas grupais. Pois como sua origem é 

essencialmente clínica, derivada da Psiquiatria, o tratamento se dava no consultório 

individualmente. E apreender o inconsciente de um só sujeito é menos complexo e arriscado 

do que as manifestações em um grupo inteiro. 

Portanto, historicamente, acompanhamos conflitos entre a maioria das Escolas de 

Psicanálise contra as práticas psicanalíticas grupais. Sejam elas derivadas da problemática do 

método, do ortodoxismo à obra freudiana, ou até de problemas de interpretação e tradução. 

Podemos citar alguns pontos contrários às práticas grupais presentes na literatura: 

 

Primeiramente, existe um problema acerca do método e do dispositivo utilizado, 

trabalhar a psicanálise em grupos nega o enquadramento (setting) psicanalítico tradicional: o 

método do divã. A invenção de tal método deve-se ao fato do surgimento da psicanálise no 

seu combate aos efeitos histerógenos. Deitada no divã, a histérica “perdia” o analista, alvo de 

transferências e sedução, do seu campo visual e teria que se fazer ouvir e se expressar. Porém, 

o sucesso de tal dispositivo também implicou entraves. Implicou na estratificação de um 

método que negava o grupo como espaço de intervenção. O grupo aparece como o espaço do 

olhar, da encenação, um espaço no qual se mobiliza os núcleos histéricos de seus membros 

(KAËS, 1997), situação que pretendia ser evitada, por tal dispositivo. 
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Em dois momentos, Freud dissuadiu um psiquiatra americano (1909 e 1917) a 

executar práticas grupais. Para Kaës (1997), Freud, neste caso, apenas ponderou sobre a 

necessidade de tratamento psicanalítico a que o iniciador de tal proposta se submetesse. Kaës 

supõe que a desconfiança de Freud ao caráter conformista e a preocupação de maior 

produtividade dos americanos, tornaria a psicanálise em grupos em anti-psicanálise. Mas foi 

mais um fator em favor dos ortodoxos para negar as práticas em grupos.  

Um terceiro ponto contrário foi a tradução errônea de um texto de Freud do alemão 

para o francês: do original, impossibilidade do tratamento psicanalítico em “anfiteatro inteiro” 

para a tradução “reuniões de vários”, fez com que surgissem muitas interpretações erradas e 

que se recrudescessem as resistências às práticas grupais. 

Outro grande ponto contrário a tais práticas deveu-se à resistência e bloqueios que 

grandes nomes da psicanálise colocaram. Na Inglaterra, Melanie Klein, “matriarca” da Escola 

Inglesa sugeriu a seu então analisando, Wilfred Bion, abandonar tais estudos, pois “... tal 

tarefa significava uma atitude psicopática” (PAVLOVSKY, 1984). Jacques Lacan da Escola 

Francesa, também contrário a tais práticas, afirmava que “Eu meço o efeito de grupo pelo que 

ele acrescenta de obscenidade ao efeito imaginário do discurso” (LACAN apud KAËS, 1997, 

p. 71). 

 

Todos esses pontos conspiraram contra a instituição das práticas psicanalíticas em 

grupos. Por causas desses fatores a I.P.A.- International Psychoanalitical Association-, em 

1959 manifestou-se contra a prática psicanalítica em grupos. Assim a A.P.A.- Associação 

Psicanalítica Argentina- também coibiu tal prática e muitos psicanalistas de grupo, argentinos, 

tiveram que largar essa atividade. Porém, alguns destes resistiram, continuaram suas práticas e 

constituíram o grupo argentino Plataforma. Este cindiu posteriormente com a A.P.A. 

(PAVLOVSKY, 1984) e constituiu um grupo que entrelaçou os estudos psicanalíticos com os 

estudos marxistas. De acordo com Baremblitt (2002), este foi o primeiro grupo no mundo que 

cindiu com uma sociedade de psicanálise por questões políticas. Percebemos então claramente 

o enrijecimento e dogmatização das Instituições psicanalíticas onde há a negação do novo e 

da diferença. 

 

 

1.3. Esboços de uma teoria social em Freud – O “Grande Pai” – O “totem da 

psicanálise” 
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Como todo fundador de uma Instituição, Freud ainda perdura como o “Grande Pai”, o 

“totem dogmatizado” e, mesmo sendo o instaurador de uma grande ruptura epistemológica, de 

uma Revolução no campo das Ciências, o conhecimento que desenvolveu cristalizou-se e se 

estratificou para muitos de seus sucessores, tornando-se um dogma inquestionável. 

O fundador da psicanálise não chegou a criar uma teoria de grupos e uma teoria sobre 

o social (e nem pretendia), porém seus conceitos e obra influenciaram toda a produção 

psicanalítica (e até a antipsicanalítica) posterior. Abaixo, alguns exemplos da obra freudiana 

relacionada aos aspectos sociais e grupais. 

Kaës (1997) identifica três modelos teóricos na obra de Freud para explicar as 

formações e processos da realidade psíquica na passagem do indivíduo ao grupo. Primeiro em 

Totem e tabu (1913), obra de Freud baseada em estudos de evolucionistas e de antropólogos, 

no qual o assassinato do pai primevo trouxe a culpa e o pacto denegativo identificatório entre 

os irmãos da horda; depois em Psicologia de Grupo e análise do Ego (1921), onde trabalhou 

os fenômenos da massa e desenvolveu um conceito fundamental na psicologia de grupo: o 

conceito de identificação e ideal de ego como denominador comum no grupo e; finalmente 

em Mal Estar da Civilização (1928), onde trabalhou a questão da renúncia mútua à realização 

dos alvos pulsionais (uma sublimação das pulsões) e a constituição do contrato narcísico. 

Em Psicologia de Grupo e Análise do Ego, Freud (1976/1921) afirma que toda 

Psicologia individual é social; não existe Psicologia individual diferenciada da social e toda 

Psicologia é social, por integrar dentro de si aspectos múltiplos da realidade, que entram em 

interação formando o que conhecemos hoje por mundo interno. Soma-se ainda ao fato de que 

os indivíduos estão em relação uns com os outros, compartilhando uma realidade externa 

comum. Pichon-Rivière (1986) afirma que toda Psicologia é social, porque integra um mundo 

interno a que chamamos de grupo interno, que é resultado de um processo dentro de si, como 

se fosse o mundo externo internalizado. 

O grupo se constitui por uma identificação entre os integrantes. Identificação a qual 

dará a união ao grupo e permitirá que se desenvolva. Freud mostra que a identificação com o 

líder se dá como a identificação do indivíduo com seu ideal de ego, onde o líder assume esse 

papel de ideal de ego pois é aquele que detém o prestígio do grupo e que o comanda, sabendo 

o que o grupo deve fazer e como fazer (O “Grande Pai”). Dessa forma, um grupo primário é 

um certo número de indivíduos que colocaram um só e mesmo objeto no lugar de seu ideal de 
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ego e, conseqüentemente, se identificam uns com os outros. Desta forma havendo um vínculo 

coletivo, que é imaginário, entre os respectivos aparelhos psíquicos dos integrantes. 

 

Em relação ao narcisismo (1914), entender a dupla posição do sujeito na cadeia grupal 

é de importância crucial na investigação. Entender o indivíduo como parte constituinte e 

constituída pelo conjunto, como membro, elo, servidor e beneficiário do grupo em que está, 

retira o caráter monadológico e isolado dado ao sujeito por alguns autores; mesmo em casos 

em que ocupa o posto de chefe, o posto de poder, o indivíduo torna-se inconscientemente 

sujeitado; ele se torna servidor do posto e alvo das expectativas do grupo. Em parte desfruta 

do posto e em outra é submetido ao que lhe exigem. O sujeito “é também sujeito da cadeia 

dos sonhos de desejo não realizados das gerações que o precederam...” (KAËS, 1997, p.45). 

Assim, o sujeito ocupa essa posição contraditória, na qual é seu próprio fim e é sujeitado ao 

grupo, ao público, vivendo assim na tensão entre o ato narcísico e o ato psíquico social, onde 

este forma pólo complementar e antagonista à exigência narcísica. 

  

 

1.4. Da psicanálise à Psicologia Social ou da Psicologia Social à Psicanálise? 

 

Os estudos posteriores a Freud radicalizam a postulação de uma realidade psíquica 

própria ao grupo. Podemos citar três grandes tradições histórico-mundiais6 de uma psicanálise 

de grupos e instituições. Citamos aqui tradições de três países: da Inglaterra, onde temos as 

investigações de W.R. Bion (1969 & 1975) e de S. Foulkes (1967); na Argentina, onde temos 

a Escola de Psicologia Social de E. Pichon-Rivière (1986 & 2000) e na França onde se 

destacam as pesquisas de D. Anzieu (1993) e R. Kaës (1980, 1991a, 1991b, 1994, 1997, 19--, 

2002a, 2002b, 2002c & 2002d). Essas três tradições influenciaram grandes legiões de 

psicanalistas e psicólogos sociais que desenvolvem trabalhos profícuos na área. Aqui a 

discussão de fenômenos grupais-institucionais-sociais será privilegiada.  

Podemos categorizar, grosso modo, a psicanálise em dois grandes grupos: o grupo da 

Ordem e o Grupo dos transgressores-subversivos. O primeiro grupo é aquele representado 

pelas Instituições Psicanalíticas tradicionais, as sociedades ortodoxas e conservadoras que 

evitam e negam qualquer modificação na teoria psicanalítica e se apóiam nos estudos do 

                                                 
6 Utilizamos este termo tomando como base a Tese de Doutorado de Danielle Corga, “Uma história da 
psicologia social: sua diversidade”, na qual ela traça as Tradições Histórico Mundiais da Psicologia Social. 
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fundador da psicanálise e nos teóricos de quarenta-cinqüenta anos atrás, organizando-se como 

uma Igreja onde as Obras Completas de Freud são a Bíblia. O  segundo grupo é composto 

pelos autores que pretendem colocar novos problemas e reflexões para a teoria psicanalítica, 

onde nessa práxis acabam por reformular noções, conceitos e práticas, instaurando uma 

ruptura nas práticas instituídas da psicanálise. Dentre muitos que trabalham essa “psicanálise 

transgressiva”, podemos citar R. Kaës e E. Pichon-Rivière. Compreende-se então que a 

psicanálise de grupos e instituições não é meramente uma psicanálise aplicada aos grupos ou 

ao social, mas ao refletir e intervir nessas realidades acaba por gerar novas reflexões que 

alteram o estatuto do campo de conhecimento, questionando sua epistemologia e instaurando 

nova ontologia e pragmática. 

 

René Kaës pode ser descrito como o maior e mais original psicanalista de grupos da 

atualidade, portador de um grande rigor epistemológico e metodológico no trabalho com 

grupos. Tem uma influência plural dentro da psicanálise, tanto de Freud, como de Bion, 

Winnicott, Lacan e de outras escolas psicanalíticas e foi o aluno mais brilhante de Anzieu. 

Kaës propõe uma série de conceitos originais para tratar das relações intersubjetivas, tais 

como o aparelho psíquico grupal, o conceito de intermediário, o de alianças inconscientes, 

entre outros. Em relação a teoria do processo trabalha questões como a negatividade, a 

transmissão psíquica intergeracional, as formações e processos psíquicos e intersubjetivos, o 

psicodrama psicanalítico, etc. 

 

Como aqui não é o espaço para discutir toda sua obra, uma questão inicial de nosso 

interesse é: Como se dá a relação entre o psiquismo e a realidade social? 

Kaës (1997) apreende a psique como grupo ao postular a existência de uma 

grupalidade psíquica, articuladora de uma grupalidade externa conectada com uma 

grupalidade interna, a qual corresponde à organização e funcionamento das diferentes 

instâncias do aparelho psíquico. A psique então também forma um grupo. Os grupos internos 

para Kaës “qualificam-se, seja como esquemas de organização e de representação atualizadas 

pela epigênese, seja como aquisições e construções obtidas pela introjeção dos objetos 

perdidos” (KAËS, 1997, p. 125). Devemos lembrar que o conceito de grupo interno de Kaës é 

mais amplo do que para Pichon, que pensa tal conceito como os grupos e relações (com seus 

respectivos cenários) internalizados. 
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Pichon-Rivière (1986), vai em direção próxima a Kaës para responder a essa questão: 

trabalha a ligação entre as fantasias inconscientes e a estrutura social, onde o sujeito constitui-

se a partir da tensão entre essas formações heterogêneas. Mas Kaës, diferentemente de 

Pichon-Rivière, não está interessado no grupo em sua materialidade, em suas variáveis e 

formações políticas, econômicas, culturais, etc. Ele está interessado nos efeitos que esse 

conjunto de pessoas, como grupo social, produz na constituição do sujeito do grupo, nele 

inseridos. Seu objeto de estudo é o sujeito psicanalítico, o sujeito do inconsciente como 

sujeito do grupo. Uma obra que ilustra claramente essa questão é “Violencia de Estado e 

psicoanálisis” (1991b), no qual estuda os efeitos da ditadura e da repressão estatal nos 

indivíduos e não a ditadura e a repressão. Podemos dizer que ele é um psicanalista “por 

excelência”, e não um psicólogo social como Pichon. De qualquer maneira traz marcantes 

rupturas epistemológicas à Instituição psicanálise e conceitos imprescindíveis para 

analisarmos os fenômenos sociais. 

 

R. Kaës recapitula a psicanálise freudiana, pensando-a desde os seus primórdios como 

uma psicanálise da intersubjetividade. Ou seja, o sujeito, desde suas origens, é um 

intersujeito, um sujeito com outros, situado sempre num grupo e partilhando diversas 

instituições. Por um lado ele é constituído como sujeito do inconsciente e, por outro, é 

constituinte da realidade psíquica produzida. Ele é constituinte e constituído pelo conjunto 

social que habita. O social, como o biológico, é um apoio para a constituição da psique; assim 

ela surge desse duplo apoio, biológico e social. 

Dessa forma, para ele, o grupo não se reduz a uma estrutura e a um sistema, mas é 

objeto de investimento libidinal e de representações inconscientes. Há aqui uma ruptura 

epistemológica, introduzida nesta concepção de grupo, trazendo então uma crítica à 

abordagem lewiniana, à concepção gestáltica de grupo. De totalidade, o grupo passa então a 

ser intermediário. O grupo sendo o lugar de formação de um aparelho psíquico grupal, que é 

um modelo para pensar a relação intersubjetiva.  

O grupo passa a ser compreendido como uma instância de mediação onde há uma 

trama e uma produção imaginária-simbólica-concreta-histórica conjunta entre os sujeitos, 

onde o grupo torna-se um “intermediário” das relações intersubjetivas. O intermediário (e as 

formações intermediárias) como categoria, conceito desenvolvido por Kaës, foi criado para a 

função de poder pensar: a ligação; comunicação entre elementos de um grupo; estabelecer 
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uma continuidade entre elementos separados; mediação e redução das diferenças e trânsito 

entre os planos da vida psíquica, social e cultural (KAËS, 2002b, 1994).  

O aparelho psíquico grupal é o conceito que procura dar conta da dupla polaridade que 

o grupo pode assumir; os pólos homomórfico e isomórfico; tendo no primeiro uma 

diferenciação e discriminação dos integrantes do grupo e no segundo uma indiferenciação 

entre os sujeitos do grupo. No primeiro há processos de singularização e autonomização e no 

segundo processos de massificação. Kaës afirma que os pólos expressam a predominância de 

processos metafóricos e metonímicos e há uma contínua tensão entre os pólos. Nós 

poderíamos fazer uma analogia com alguns termos de G. Deleuze e dizer que no primeiro 

pólo, há o predomínio de sínteses disjuntivas, as quais dariam espaço à criação e 

transformação e, no segundo de sínteses conjuntivas, as quais levariam ao sentimento de fusão 

e indiscriminação.  

Autores brasileiros, como Costa (1989) e Bezerra Junior (1994) afirmam que a teoria 

do aparelho psíquico grupal é um “qüiproquó” e que não podemos pensar numa homomorfia 

entre aparelho psíquico individual e aparelho psíquico grupal. Kaës, contudo, não propõe de 

forma alguma uma analogia entre as aparelhagens individual e grupal; reconhece que se 

tratam de agenciamentos diferentes. Parece-nos que tanto Costa como Bezerra Jr fizeram uma 

leitura equivocada sobre o tema. 

 

 

1.5. A formação do laço social e dos vínculos institucionais 

 

Fernandes (2003) em sua tese de livre docência reflete sobre a negatividade como 

formadora do laço social. A autora desenvolve como essa noção vem se construindo dentro da 

psicanálise e investiga o que está sendo negado (inconscientemente) quando se formam os 

conjuntos inter e trans-subjetivos mediados pelas alianças e pactos. Ela parte da afirmação de 

que em todo conjunto, em toda aliança, há uma negação “fundante”. Fernandes instaura uma 

transgressão, no que se refere à constituição do conceito de alianças inconscientes, ao pensá-

lo no campo da trans-subjetividade. 

A noção de negatividade é central na obra de Kaës, para discutir a construção do elo. 

O que nesses agenciamentos/relações fica de fora? Kaës (2002) trabalha sobre três 

modalidades de negatividade: a de obrigação, quando os sujeitos recalcam determinado 

aspecto para que o conjunto suporte a coexistência; a negatividade relativa, que é da ordem do 
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possível e do não-inscrito no inconsciente enquanto signo, inscrito apenas como marca 

psíquica, ou seja, pode vir a se tornar significação e; finalmente a negatividade radical, que é 

da ordem do impossível, do indeterminado, do que não é e que não está no espaço psíquico. 

Assim, os conjuntos fundam-se sobre pactos denegativos, onde se deixa de fora, vela-

se, encobre-se aquilo que não é suportável e que poderia trazer o fim ao grupo. Dois casos 

clássicos de pactos denegativos são o já citado pacto denegativo dos irmãos da horda primeva 

e o pacto denegativo entre S. Freud e W. Fliess a propósito do caso da hemorragia nasal de 

Emma Eckstein, onde Freud atribui a razão da hemorragia, não ao erro médico de Fliess (que 

esqueceu dezenas de centímetros de gaze dentro das fossas nasais de Emma Eckstein), mas 

sim à sua histeria. Kaës (2003) hipotetiza que essa situação expressava a negação da 

homossexualidade entre os dois7, que deveria permanecer encoberta para que o laço pudesse 

permanecer. 

No desvelamento do pacto e possível ruptura, pode haver uma reorganização do 

conjunto, no qual se fundará a partir do pacto denegativo. Podemos pensar então que em toda 

relação intersubjetiva sempre há uma problemática inconsciente, negada e determinante do 

laço. O momento da ruptura e do desvelamento do pacto é o momento da crise, onde o que 

está encoberto emerge, o recalcado retorna e as ansiedades afloram. Pode ser, inclusive, o 

momento de transformação e mudança. Kaës defende que haja um trabalho de elaboração 

psíquica nesses momentos de crise.  

Mas como pensar os pactos no campo da trans-subjetividade? Como pensar a ligação 

entre sujeito e instituição? 

 

Para compreender o Estar em sociedade, o Estar em grupo, é extremamente necessário 

entender qual é o papel das Instituições na sociedade e seu lugar determinante da realidade 

psíquica do sujeito e do grupo. Dessa forma, visamos refletir sobre as articulações entre 

aspectos da realidade psíquica e fenômenos das Instituições. Como é que se dá esse jogo, essa 

relação? Antes de qualquer coisa, não estaremos tratando aqui somente de Instituições 

concretas, como organizações, grupos, etc. mas, de aspectos instituídos sócio-culturalmente, 

das instituições sociais-históricas que operam no psiquismo humano, como a linguagem, os 

valores, as regras, as ideologias, os signos, entre outras instituições. 

Deve-se afirmar que o sujeito está aí com instituições. Estas precedem sua existência. 

Ele depende da Instituição e é estruturado por ela, sendo ela quem molda suas ações e é dado 
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primário da identificação e formação do Eu. O Eu emerge de um mundo já regido pelas 

instituições e não tem como se alienar, ou se ausentar, dessa “realidade”. A Instituição 

apresenta-se como referência e modelo e tanto o indivíduo como a sociedade são constituídos 

por ela. A instituição é uma formação da sociedade e da cultura e se opõe ao que é 

estabelecido pela natureza. A emergência dela se deu pela procura do homem em por “ordem” 

às coisas e poder se constituir no mundo em meio a seus semelhantes. As instituições são as 

formações sociais-históricas que mediam as relações entre as pessoas. Por causa desses 

fatores, chegamos num momento em que existe a autonomização das instituições na 

sociedade, onde o instituído domina o fenômeno instituinte, consubstanciando-se o fenômeno 

da alienação, assunto que abaixo iremos abordar (CASTORIADIS, 1982). 

Distinguimos duas modalidades diferentes de instituições: as Instituições concretas8 e 

as instituições sociais-históricas9. As concretas são as organizações sociais que exercem 

determinadas funções na sociedade, têm determinados fins e leis, como por exemplo, uma 

instituição educacional, de saúde, jurídica, etc, que necessitam de grupos de pessoas 

trabalhando sobre um conjunto de regras e uma ideologia comum. As instituições concretas 

também são instituições sociais-históricas. Este segundo tipo é o que promove uma 

explicitação e categorização do mundo, como já colocamos acima: a linguagem, os símbolos, 

os mitos, as categorias, as séries, etc e, opera no nível intra-inter e trans-subjetivo. Castoriadis 

(1982) afirma que a nossa lógica-ontologia herdada está solidamente ancorada na própria 

instituição da vida social histórica: ela se enraíza nas necessidades inelimináveis desta 

instituição. O núcleo dela é a lógica identitária ou conjuntista, uma lógica que procura 

conjuntizar os fenômenos e identificá-los como modelos e tipos e impera sob duas instituições 

sem as quais não há vida social: o legein, que se refere ao representar social e ao dizer e o 

teukhein, que se refere ao fazer10. Esse trabalho de conjuntização do mundo está a serviço de 

uma organização, de uma demarcação para a compreensão da existência e dos fenômenos 

sociais, ou seja a descrição e a explicação do mundo têm a função de apoio psíquico para lidar 

e conter o desamparo originário do sujeito no mundo. 

                                                                                                                                                         
7 Mais detalhes, conferir o artigo de R. Kaës “Negatividade: Problemática Geral”. 
8 Estamos utilizando a definição Instituição Concreta de José Augusto Guilhon Albuquerque, conceito 
desenvolvido no livro “Instituição e Poder: A análise concreta das relações de poder nas instituições”, Ed. Graal, 
Rio de Janeiro, 1986.  
 
9 Aqui. apropriamo-nos do conceito de instituição social-histórica desenvolvido por Castoriadis.  
10 Porém, não estaremos tratando do legein e do teukhein no presente texto. 
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Kaës coloca que a instituição realiza funções psíquicas múltiplas para os indivíduos, 

sendo as instituições o fundo da vida psíquica. Ela está dentro e fora do sujeito e tem funções 

de estruturação do Eu e de receptáculo ao indiferenciado. A instituição aparece como 

demarcação, como organização no meio do caos e, por isso, essa faceta estruturante. Nela há 

uma diversidade de cenas psíquicas e ela faz coincidir, numa unidade imaginária, essas ordens 

lógicas diferentes e complementares, a fim de fazer desaparecer o caráter conflitual que 

contém (1991a, p.12). 

Na instituição há a problemática da Violência da Origem, na qual somos confrontados 

com a Imago parental fundadora. E disso advém três problemas: o primeiro, o dos 

fundamentos narcísicos e objetais em nossa posição de indivíduos engajados na instituição; o 

segundo, de estarmos lidando com um fundo de irrepresentável, além do recalque, ou seja, do 

que foi forcluído, do que não foi inscrito e está irrepresentado, muitas vezes enquistado e 

encriptado (no sujeito ou na instituição!); deve-se lidar com esse irrepresentado, que é uma 

exteriorização de um espaço interno e tentar dar-lhe sentido, senão se está defrontado ao 

Caos. E, finalmente, a instituição “... como sistema de vínculos do qual o sujeito é parte 

interessada e parte integrante” (1991, p.3). A instituição é um meta-continente e fornece 

representações comuns e matrizes identificadoras. 

  

 Na psicanálise é Elliott Jacques (1969), psicanalista da Escola Inglesa, quem primeiro 

trabalha a relação entre processos psíquicos entre indivíduo-instituição, onde afirma que 

“muitos fenômenos sociais revelam uma correspondência surpreendentemente precisa com os 

processos psicóticos nos indivíduos” (p. 207). Afirma que muito dos comportamentos sociais 

e institucionais configuram-se como defesa contra as ansiedades persecutórias, sendo a 

identificação projetiva e a identificação introjetiva mecanismos psíquicos que operam na 

vinculação entre comportamento individual e social. “Um dos elementos primários de coesão, 

aglutinando os indivíduos numa associação humana institucionalizada, é a defesa contra a 

ansiedade psicótica” (p. 208). Assim, Jacques afirma que a instituição tem a função de defesa 

às ansiedades sentidas pelos indivíduos. Como “bom kleiniano”, entrelaçou as ansiedades da 

posição esquizo-paranóide e da posição depressiva com processos nas Instituições sociais, por 

exemplo: um caso clássico de defesa contra a ansiedade paranóide é expulsar no Outro as 

ansiedades por identificação projetiva, como culpar o gerente pelos percalços vividos na 

fábrica, tornando-o assim, na terminologia pichoniana, o bode expiatório dos obstáculos e do 

sofrimento..  
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 Kaës (1991) complementa esse raciocínio, dizendo que as Instituições possuem 

mecanismos de defesa que constituem um apoio às defesas dos sujeitos singulares para lhe 

evitar qualquer sofrimento. 

Adotamos como hipótese que a instituição é uma formação intermediária entre o Eu e 

os outros, tal como o grupo também o é. Porém, ela transcende o domínio da 

intersubjetividade, configurando-se como formação transpsíquica e trans-subjetiva. Nela 

ocorrem, como nos grupos, processos intra-psíquicos-subjetivos-subjetais, inter-psíquicos-

subjetivos-subjetais e trans-psíquicos-subjetivos-subjetais. Porém o que nela é singular é uma 

estrutura significante estratificada permeada de significações, sendo que muitas destas são 

fixas, que servirão de referência e orientação às ações do sujeito. A instituição é uma 

formação intermediária que se institui, que se torna instituída, estratificada e “autonomizada”. 

 Estas formações, de caráter transpsíquico, são o pano de fundo dos espaços 

interpsíquicos, ou seja, do enlace dos grupos inseridos nas instituições. De acordo com Kaës 

(1997) “o espaço transpsíquico é aquele em que se efetuam os depósitos das formações da 

psique rejeitados pelo Eu para fora do espaço intrapsíquico” (p.111). 

 

Kaës (19--) afirma que o vínculo institucional é efeito de uma dupla conjunção: aquela 

do desejo dos sujeitos de se inserirem num vínculo que tenha uma certa duração e estabilidade 

e a determinação de que as formas sociais reconhecem e sustentam o vínculo. Essa dupla 

conjunção impõe três componentes no vínculo institucional: a aliança, a comunidade de 

realização da meta e a coação. Os casais, a família e as instituições são configurações de 

vínculos instituídos. 

 

 

1.6. A Instituição, o enquadramento e o sincrético 

 

Se levantamos a questão de como se dá a comunicação em um grupo, um leigo 

prontamente dirá que se dá de maneira consciente, verbal e gestual. Entretanto, ele esquece de 

um outro tipo de comunicação que não se dá por uma interação consciente e sim por aspectos 

inconscientes e indiferenciados do Eu. Bleger (1980) coloca que em uma relação 

intersubjetiva num grupo ou na sociedade, ocorrem dois diferentes tipos de sociabilidade: por 

interação e sincrética. A sociabilidade por interação se dá no nível consciente e é verbal e 

gestual; baseia-se na comunicação verbal, onde existe a individualização dos integrantes e 
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existe uma integração que alcança o ego individual e o grupal. O ego grupal consiste no grau 

de organização, amplitude e integração do conjunto daquelas manifestações incluídas no que 

chamamos verbalização, motricidade, ação, juízo, raciocínio, pensamento, etc. 

Diferentemente, a sociabilidade sincrética ocorre por “estratos da personalidade que 

permanecem em estados de não discriminação e que existem em toda constituição, 

organização e funcionamento do grupo, baseados numa comunicação pré-verbal, subclínica, 

difícil de detectar e conceitualmente difícil de caracterizar” (p. 85). É o que fica 

indiscriminado e indiferenciado no grupo e no sujeito. É o irrepresentado, o indiscriminado, o 

fusionado, o não simbolizado para o indivíduo. O sincretismo é o fundo de solidariedade, de 

indiscriminação, que constitui o vínculo mais poderoso entre os membros do grupo. 

Assemelha-se à concepção de “serialidade” de J.P. Sartre (1963), segundo Bleger (1980).  

No movimento do grupo, quando falta a interação, quando não se falam, nem se 

olham, está presente a sociabilidade sincrética, estando em um estado de fusão ou 

indiscriminação. Para que haja interação deve haver um fundo comum de sociabilidade, que é 

o sincretismo. A interação é a figura de uma Gestalt sobre o fundo da sociabilidade sincrética 

e estes dois tipos de sociabilidade são fundamentais para o grupo. 

Para haver a individualização (diferenciação) no grupo deve haver:  

necessariamente uma imobilização dos aspectos sincréticos ou não 
discriminados da personalidade do grupo (...) Pela imobilização dos 
aspectos sincréticos permite-se a organização, a mobilização, a dinâmica e o 
trabalho terapêutico dos aspectos mais integrados da personalidade e do 
grupo (BLEGER, 1980, p.86).  
 

Caso não haja essa imobilização de aspectos sincréticos, o grupo e o indivíduo podem se 

perder em um estado de indiferenciação e fusão, levando a uma paralisação da ação e a 

emergência das partes psicóticas. Esse momento de não diferenciação no grupo é o que Bion 

chamou de pressupostos de base, em sua concepção sobre o funcionamento de grupo.  

Bleger (1975) relaciona o sincretismo a um momento inicial da vida, anterior a 

posição esquizo-paranóde, a qual ele chama de “gliscero-cárica”.  Esse momento seria aquele 

em que o bebê estaria em fusão com o mundo, sem conseguir discriminar entre o Eu e o 

mundo, entre sujeito e objeto, dentro e fora, etc. Um momento pré-simbólico. E com a 

imobilização de alguns desses aspectos indiferenciados é que o sujeito poderia começar a se 

diferenciar e constituir um Eu e um mundo, passando pelas posições esquizo-paranóide e 

depressiva. 
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Então, a instituição é uma formação intermediária entre sujeito e objeto e tem essa 

função de imobilização de estratos sincréticos da personalidade, discriminando-a e 

significando-a. Castoriadis (1982) afirma que a instituição é quem faz a ligação entre 

significante e significação, tendo ela essas funções de explicitar, de demarcar, de enquadrar e 

de evocar. Além destas, compreendemos que ela é continente dos aspectos indiferenciados e 

psicóticos do sujeito, assegurando assim funções estáveis e necessárias à vida social e 

psíquica. A instituição não serve apenas de defesa às angústias psicóticas, mas atua como 

depositária dessas ansiedades. É na Instituição que se depositam as angústias persecutórias e 

as partes indiferenciadas do Eu, pelo mecanismo de identificação projetiva, cindindo o Eu e o 

tornando “dependente” do instituído. Todavia, é a instituição que fornece um enquadramento 

à existência e uma certa organização estabilizada frente ao caos da indiferenciação. 

Instituímos um enquadramento de depositação das angústias psicóticas, do não-Eu, com o 

intuito de conseguir organizar o Eu e a experiência. Este enquadramento instituído de 

depósito pode ser sobre aspectos físicos, psicológicos, etc. 

 

Na situação clínica existe a depositação dos aspectos indiferenciados sobre o 

enquadramento, o setting. Bleger (1975), em “Psicanálise do enquadramento psicanalítico”, 

coloca que o enquadramento, enquanto instituição, é a parte constante que possibilita o 

processo analítico acontecer. É o que dá sustentação ao processo. O sujeito ao depositar suas 

partes psicóticas no enquadre analítico, acaba por entrar em simbiose com este e institui 

também um segundo enquadramento, próprio, singular, sobre o proposto do analista.  

Este segundo enquadre se institui de maneira incipiente e vai se fortalecendo à medida 

que se mostra continente das angústias e vai se repetindo até que se torne instituído11: ao 

atingir esse estatuto, o sujeito cristaliza esse enquadramento e evita possíveis deslocamentos, 

mudanças e rupturas. Chega-se então a um momento de estagnação, no qual o paciente 

pretende operar com seu modelo estabilizado, estratificado e instituído, chegando à 

compulsão à repetição e à resistência à mudança. Nesses momentos de estratificação de 

conduta é necessário analisar o enquadramento. Devemos ressaltar que essa estratificação do 

enquadramento não se dá apenas na clínica, mas também no funcionamento institucional, 

onde os sujeito em muitas vezes impedem qualquer tipo de mudança, recorrendo à 

burocratização. 

                                                 
11 O processo de institucionalização é semelhante à constituição dos estratos, trabalhado por Deleuze e Guattari 
em Geologia da Moral (1995). 
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Fora ou dentro da clínica, todos trazem seu próprio enquadramento que, conforme 

Bleger (1975), é a instituição de sua relação simbiótica primitiva.  

O enquadramento faz parte do esquema corporal do paciente; é o esquema 
corporal na medida em que o mesmo ainda não se estruturou e discriminou; 
quer dizer que é algo diverso do esquema corporal propriamente dito: é a 
indiferenciação corpo-espaço e corpo-ambiente. Por isto, freqüentemente, a 
interpretação de gestos ou atitudes corporais se torna muito persecutória, 
porque não “movemos” o ego do paciente, mas seu “meta-ego” (p. 322).  

 

O enquadramento continente mais antigo é o corpo materno, no qual o bebê projeta suas 

expectativas, seu amor e sua frustração. Ao se desenvolver, o sujeito escolhe outros 

depositários que irão constituir seu proto-enquadramento; mas, no caso de outros que 

respondem e podem negar encarnar esse depositário, este enquadramento pode facilmente vir 

a ser rompido, tendo que ser formado novamente. 

 

O enquadramento fornecido pelas instituições é o que permite o sujeito agir no mundo, 

ter referências, comunicar-se com o outro e se organizar. Da teoria de Bleger derivamos que, 

ao mesmo tempo em que o sujeito se serve das coisas instituídas para referenciar suas ações e 

seu modo de ser com outros, também institui um certo enquadramento interno no qual 

deposita suas ansiedades psicóticas e se organiza. Esse enquadramento interno, instituído por 

organizadores psíquicos inconscientes, é um jogo de objetos internos e fantasias que têm 

função estruturante e organizadora; um enquadramento que é inconsciente ao sujeito. Quanto 

mais o sujeito consegue se organizar, elaborando sua parte indiferenciada, concomitantemente 

conseguindo representar/significar, maior grau de maturidade pode alcançar, porque dessa 

maneira não estará “esvaziando” seu Eu e evacuando seus núcleos psicóticos em outros ou, 

em coisas, por identificação projetiva e defesa maníaca. Por outro lado, o sujeito mais 

desorganizado (psicotizado) não suportará conviver com suas angústias psicóticas e, para 

preservar seu Eu, de uma fragmentação, estará realizando uma excisão, cindindo o seu Eu e o 

objeto em “bom” e “mau” e expulsando o “mau” para fora. Essa tentativa de preservar o 

“bom” dentro de si, e manter o “mau” longe, é marcada por angústias esquizóides e 

paranóides; existe aí, então, a instituição de um enquadramento interno que comporte o “bom” 

e a procura de bodes expiatórios (outros, coisas, fantasias, instituições) para serem 
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depositários dos aspectos negativos e indiferenciados. Institui-se então os depositários das 

ansiedades e do irrepresentado12. 

 

O mundo externo e suas instituições são depositárias do sincrético, o indiferenciado 

deposita-se neles, instituindo-se assim “enquadramentos intermediários continentes”, seja no 

trabalho, em instituições, em forma de acting outs, etc. Chamamos de intermediários, pois é 

um enquadramento instituído entre Eu e coisa; é sobre uma relação, não apenas sobre um 

sujeito ou um objeto. O primeiro continente intermediário do bebê é o corpo da mãe, sem o 

qual não consegue se desenvolver. 

Considerando que a instituição é continente das angústias psicóticas, a depositação 

fica encoberta. O que pode ocorrer no caso é um fenômeno maciço de identificação projetiva, 

um evacuamento das partes psicóticas e “negativas” não só a um outro, mas sobre uma 

instituição. Tendo em vista que essa parte indiferenciada está depositada em algo, o Eu não irá 

querer que isso venha à tona, pois pode significar uma crise. Não é “interessante” para o 

sujeito que seus núcleos psicóticos surjam do instituído e se explicitem; seria algo sofrido. 

Coloca-se um véu sobre o que ocorre, esconde-se, nega-se, vela-se. E assim pode ocorrer um 

fenômeno de simbiose entre sujeito e Instituição, enrijecendo o que já está instituído, no 

desejo de que aquilo sempre irá ser continente de determinadas angústias e estará ali, com 

essa função. No que concerne a instituições concretas, fica mais evidente o fenômeno de 

burocratização, onde a idéia não é realizar determinado fim, de determinada instituição, mas 

sim assegurar a conservação desta instituição para que as angústias psicóticas fiquem contidas 

ali; o meio se reverte em fim. É uma apropriação utilitária das instituições como depositárias 

do indiscriminado (não que não o sejam, sempre, em uma certa medida), mas a instituição 

também tem outras funções como, por exemplo, o cumprimento da sua tarefa institucional. 

Nessa “simbiose”, o sujeito fica aprisionado pela instituição e pelo burocratizado; é feito 

refém de seu depositário. Assim mantém uma relação de ansiedade com o seu continente, ao 

mesmo tempo em que expulsa e tenta manter cindidas suas partes psicóticas, sofrendo a 

perseguição de algo que possa deslocar ou romper seu enquadramento estabelecido. Mexer 

nesse instituído pode ser muito perigoso, pois podem surgir muitas angústias, há muito 

escondidas, pois a instituição como depositária adquire uma função de Galpão de despejo 

(ROUSSILON, 1991).   

                                                 
12 Além de uma identificação projetiva, temos também o que D. Meltzer chamou de identificação intrusiva, na 
qual há uma “depositação” dos aspectos psicóticos não no externo, mas dentro dos próprios objetos internos. 
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Bleger (1980) afirma que fenômenos semelhantes ocorrem também ao nível grupal, 

onde os grupos podem deixar de ser um processo para se estabilizarem como organização. 

Assim se transformam de grupo terapêutico a antiterapêutico. Pois nesta, o grupo se 

burocratiza. Os meios se tornam os fins e existe resistência à mudança e a qualquer 

deslocamento do enquadre: o sincretismo se deposita na burocracia. Não se preocupando mais 

com a tarefa, mas sim com a conservação do grupo e a conseqüente conservação da 

continência. Essa tendência de organização e burocratização estende-se para a sociedade 

também, onde ela se defende de sua própria loucura, e dessa maneira, aliena e trata como se 

fossem alheias à violência, à marginalidade, à criminalidade e à prostituição; como se fossem 

fenômenos cindidos pela própria sociedade e não pertencessem a ela. Isso se dá por uma 

profunda clivagem entre o "visto" e o sincrético, onde o sincrético tende a ser encoberto. 

Expulsamos o nosso “mal”, a nossa parte indiferenciada, indiscriminada em outros e nas 

coisas, pois dessa forma o Eu tenta garantir para si um certo equilíbrio e uma suposta 

normalidade. A discussão da “normalidade” e da patologia está presente; pois o quanto a 

normalidade diferencia-se da loucura e se apóia nela?  

O desejo de manter encoberto o sincrético, similar ao manter o pacto denegativo e 

encoberta a negação, é acompanhado por muitas ansiedades paranóides e depressivas nos 

grupos e Instituições. As ansiedades paranóides no grupo podem se dar do medo a uma 

experiência nova, ao medo do desconhecido e de ruptura do enquadramento. Não só o novo 

traz medo, mas também o desconhecido que existe dentro do conhecido (o sincrético e o 

irrepresentado). As ansiedades paranóides se dão pelo medo de não poder continuar reagindo 

com os mesmos modelos instituídos estabilizadores que já se assimilaram (e que podem 

mudar) e pelo medo do encontro com uma sociabilidade que as destitua enquanto pessoas e as 

converta em um só meio, homogêneo, sincrético, significando uma perda de identidade do 

sujeito e este se diluindo nesse fundo de indiferenciação. O medo de uma regressão que 

acarrete uma despersonalização. 

 

 Dessa forma, a tentativa do sujeito é a de manter o possível de “equilíbrio” psíquico, 

seja conseguindo operar com a ambivalência e aceitação da alteridade, já na posição 

depressiva, ou agindo por constantes acting out, projeções do Eu e cisões, característicos da 

posição esquizo-paranóide. Entretanto, no caso de sujeitos mais propensos à clivagens e 

excisões, o que pode ocorrer com a ruptura ou deslocamento do enquadramento instituído?  
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 A ruptura ou deslocamento do enquadre do indivíduo, a quebra do instituído, pode 

significar a emergência do sincrético e dos aspectos psicóticos dele. Por isso, qualquer ruptura 

na vida do sujeito é sentida intensamente, diferenciando-se em cada um, a reação.  

 É comum vermos o sofrimento e sentimento de desagregação de pessoas que 

perderam, por exemplo, o trabalho ou um ente querido, pois essas figuras faziam parte de um 

enquadramento que organizava a experiência do sujeito, onde já se projetava parte de si. No 

caso da perda do trabalho, além da perda financeira, existe certa despersonalização do sujeito 

já que, em muitos casos, o seu ser se misturava a sua ocupação; sem seu emprego surge o 

não-ser, o não-Eu, o sincrético, que precisa ser imobilizado para que o indivíduo possa 

realizar operações de troca no mundo e não fique sujeito à experiência de dissociação. Para 

essa imobilização, deve-se instituir enquadramentos novos (e novos pactos e alianças 

inconscientes). 

 

Assim, a instituição de enquadres “intrapsíquicos e intermediários” cumpre a função 

de apoio psíquico e é de fundamental importância para a organização dos sujeitos e da 

sociedade, pois estes se colocam como depositários do indiferenciado, do sincrético, do 

“irrepresentado” e tal compreensão é fundamental tanto para se entender os fenômenos sociais 

como para o trabalho na clínica psicanalítica. 

 

Finalizaremos o capítulo com uma citação de Enriquez, que nos fornece a descrição 

paradoxal da instituição. Mesmo sem trabalhar com a idéia de partes indiferenciadas do Eu 

que se depositam na Instituição – ele é partidário da idéia de Elliott Jacques de que as 

instituições funcionam como defesa às ansiedades paranóides. Enriquez descreve 

suficientemente bem o fenômeno da instituição e sua função instituidora, organizadora e 

aprisionadora do sujeito. Percebe-se nela esse caráter paradoxal entre: envolvedor (positivo), 

mais próximo de seu caráter instituinte e evocador; e devorador (negativo), relacionado a sua 

faceta instituída, engessada. O que institui, o que dá a discriminação é visto como positivo já 

o que aprisiona, não; porém são as duas faces da instituição presentes concomitantemente.  

A instituição da instituição se dá primeiramente como ruptura e organização do caos, 

como novidade (fenômeno instituinte); depois como lei a ser seguida, burocratizada e 

opressora; aparece como estagnação (fenômeno instituído). Dessa forma configura-se a 

autonomização das instituições na sociedade, com dominância do fenômeno instituído sobre o 

instituinte; o que está aí se repete e se legitima nesse repetir. Com a captura do sujeito pela 
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instituição, existe a “paranóia” de que eventos externos possam danificá-la e que devem ser 

evitados, senão o risco é o fim da “simbiose” e a emergência dos núcleos psicóticos com o 

risco de despersonalização e indiferenciação. No fim da citação de Enriquez, quando o 

“esconde-esconde perde sua força” ou, quando se analisa o enquadramento da instituição e do 

sujeito, dessacraliza-se este espaço de depósito e o desmascara. Dessa maneira, o sujeito 

poderá sair da simbiose e criar outros enquadramentos, com outras instituições.  

De um lado, a instituição divina, toda poderosa única referência, que nega o 
tempo e a morte, mãe que envolve e devora, e igualmente mãe benévola e 
mãe nutriz, genitor, castrador e simultaneamente pai simbólico; de outro lado 
a instituição sempre ameaçada por perseguidores externos e internos 
desejosos de a impedir de realizar da melhor forma a missão de que está 
investida, tomada por medos específicos: medo do retorno ao caos, medo do 
indomável desconhecido externo e interno, medo das pulsões destruidoras e 
das pulsões amorosas incontroláveis. Surgindo ao mesmo tempo como 
poderosa e como extremamente frágil, multiplicando as imagens mais 
contraditórias ou mais contrastadas, mas sempre aquelas que provocam temor 
e tremor, amor e alienação, ela visa ocupar a totalidade do espaço psíquico 
dos indivíduos que não podem mais se “separar” dela e imaginar outros 
comportamentos possíveis. Ela os sufoca e os abraça, ela os mata e os faz 
viver. No dia em que esse esconde-esconde imaginário perde sua força ou é 
desmistificado, então cada membro se põe a criar a sua própria brincadeira 
(com ou contra a instituição) e esta, desmascarada, se transforma numa 
simples organização de trabalho com suas regras e seus códigos, ou seja, num 
lugar onde as paixões se acalmam e onde o imaginário já não tem vocação 
para reinar. (1991, p.58-59). 
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2. Sobre política, Estado e micropolítica 

 
 
 

O poder político, inclusive no sentido jurídico da palavra “poder”, é o 
confisco por parte dos dirigentes da potência coletiva de seus súditos; 
confisco imaginário, que só produz efeitos reais na medida em que os 

próprios súditos acreditam na realidade dele. 
Alexandre Matheron (1993, p.17) 

 
  

No mundo cotidiano, quando se fala sobre política, prontamente é observada uma 

expressão de reprovação. O leigo atribui características negativas à política, uma vez que essa 

é sempre associada à corrupção, às ilusões, às ideologias, à burocracia partidária e estatal, ou 

seja, sempre ao fenômeno institucionalizado da política em que o coletivo não faz parte, a não 

ser pelos tecnocratas da política. 

 Assim, essa representação sobre a política ocasiona um esvaziamento do político para 

os sujeitos que compõem o social, o que gera uma dicotomia numa estratificação dos papéis: 

aqueles que “praticam” a política e aqueles que não a praticam; os que estão dentro e os que 

estão fora, aqueles que a enaltecem e aqueles que a odeiam. Há, portanto, um esvaziamento 

do espaço público e da discussão política e as decisões de uma sociedade ficam restritas a um 

pequeno grupo de políticos especialistas. 

  

 Percebe-se, claramente, que há uma mutilação do que realmente significa política, pois 

esta não é feita apenas de aspectos negativos. Em sua acepção originária, política deriva:  

do adjetivo originado de pólis (politikos), que significa tudo o que se refere 
à cidade e, conseqüentemente, o que é urbano, civil, público e até mesmo 
sociável e social, o termo Política se expandiu graças à influência da grande 
obra de Aristóteles, intitulada Política, que deve ser considerada como o 
primeiro tratado sobre a natureza, funções e divisões do Estado, e sobre as 
várias formas de Governo (...) (BOBBIO, 1991, p.954).  
 

A noção originária de política é, portanto, extremamente abrangente e engloba diversas 

instâncias da existência de um mundo compartilhado e não só uma noção burocratizada. 

 Contudo, as apropriações sobre o fenômeno político relacionaram-se muito mais ao 

Governo, ao Estado e ao Poder, ficando o Poder intimamente ligado à política. 

Tradicionalmente a acepção de poder é vista por três vertentes: como uma coisa que se possui; 

a posse de meios adequados para alcançar os efeitos desejados; e uma relação entre dois 

sujeitos na qual há uma relação de imposição (BOBBIO, 1986).  
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 Na tipologia clássica, em Aristóteles, diferenciam-se três formas de poder: o poder 

paterno, o poder despótico e o poder político. O poder paterno é aquele que se exerce pelo pai 

sobre os filhos, ligado a uma noção de gerações e família; o despótico, que é o poder exercido 

pelo senhor sobre as ações de seus servos ou escravos; e o poder civil, que é o poder que se 

exerce pelos governantes sobre os governados. Nessas três formas, o poder está intimamente 

relacionado à força. 

 Bobbio enuncia, ainda, outro critério para distinguir diferentes formas de poder, qual 

seja, o critério do meio, que é a tipologia moderna para apreender o poder. Dessa forma, 

observa-se também três espécies de poderes: “o econômico, ideológico e político, ou seja, da 

riqueza, do saber e da força” (1986, p.82). O primeiro é aquele relacionado às pessoas que 

dispõem de posses, meios e forças produtivas; o segundo baseia-se na influência que as idéias 

e conhecimentos têm sobre os indivíduos; e o terceiro está ligado à posse de força física e 

coercitiva, que é a arma que o sujeito tem para impor suas vontades. Conforme ensina 

Bobbio, “todas estas três formas de poder fundamentam e mantêm uma sociedade de 

desiguais, isto é, dividida em ricos e pobres com base no primeiro [poder], em sábios e 

ignorantes com base no segundo, em fortes e fracos, com base no terceiro: genericamente, em 

superiores e inferiores” (BOBBIO, 1991, p.955). Percebe-se que o poder instaura uma relação 

de assimetria entre os sujeitos de um grupo, entre o mais rico, o que mais sabe, o que mais 

tem força e aqueles que são o oposto. 

 Alguns autores consideram o poder político como o sumo poder, pois “o poder coativo 

é aquele de que todo grupo social necessita para defender-se dos ataques externos ou para 

impedir a própria desagregação interna” (BOBBIO, 1986, p.83). Já diferentes autores dão 

primazia às outras duas espécies de poderes, como aqueles que afirmam o primado do 

econômico ou o primado do ideológico, quando se afirma a dependência ao econômico-

político ou ao conjunto de representações e idéias, respectivamente.  

 

 Então, entende-se, portanto, o político como o conflito de poderes, o conflito de 

forças.   

 Contudo, deve-se ressaltar que, geralmente, os governantes dispõem desses três tipos 

de poder e que esses não são suplementares. Na História do Brasil, vê-se que a crise e cisão 

entre esses três poderes - o governo populista, representando o poder ideológico, os 

empresários e agricultores, o poder econômico e, os militares, o poder político - foi o que 

gerou uma atmosfera de conflito e propiciou o chamado Golpe de 1964 pelos militares. 



 

 

29

 

 De qualquer forma, por mais que a política se baseie no poder e na coerção, a reflexão 

sobre seus efeitos também é emancipadora. Conforme Castoriadis:  

a criação pelos gregos da filosofia e da política é a primeira emergência 
histórica do projeto de autonomia coletiva e individual. Se quisermos ser 
livres devemos fazer nosso nomos. Se quisermos ser livres, ninguém deve 
poder dizer-nos o que devemos pensar (1992, p. 138).  
 

Castoriadis afirma que a criação da política se deu pelo questionamento da instituição da 

sociedade e amplia a definição de sua noção:  

como a atividade coletiva explícita que pretende ser considerada lúcida 
(refletida e deliberada), tendo como objeto a instituição da sociedade como 
tal. Portanto ela é uma criação vinda ao mundo, parcial sem dúvida, do 
instituinte em pessoa (dramaticamente, mas não exclusivamente, ilustrada 
pelos movimentos de revolução) (1992, p.136). 
 

 Essa passagem faz lembrar a “insurreição revolucionária” dos irmãos da horda 

primeva contra o Pai primevo, anedota contida na obra Totem e Tabu (1913) de S. Freud. O 

poder exercido pelo Pai primordial era de extrema coerção física; ele era o mais forte e 

detinha a posse dos meios de subsistência e das mulheres, ou seja, possuía o poder político e o 

poder econômico. Apenas quando os irmãos se reuniram e perceberam o poder que tinham 

juntos, é que puderam se rebelar contra a opressão, contra a heteronomia instituída pelo Pai e 

puderam acabar com esse nomos - ao assassiná-lo, instaurando práticas instituintes e criando o 

próprio nomos num exercício de autonomia coletiva. A criação e incorporação do novo 

conjunto de leis são simbolizadas pelo banquete totêmico, quando o corpo do Pai foi 

despedaçado e dividido em partes iguais para cada irmão, constituindo-se o pacto denegativo 

e a divisão de poder entre eles. O Pai assumiu o lugar de totem que enunciaria a culpa pela 

Violência do Assassinato Originário. Esse ritual, portanto, constituiu o contrato narcísico em 

que o grupo viveria; o consenso que aplacaria, em parte, as rupturas e que traria um “lugar” 

definido para cada um, uma posição. 

 

 

2.1. O Estado 

 

 Para o sujeito, poder coexistir com outros em grupos e comunidades, implicou a 

necessidade da realização de vários pactos e contratos, muitos da ordem do inconsciente13, 

nos quais  se abriria mão de parte de seus próprios desejos para que fossem garantidos outros. 

                                                 
13 Ver Cap. 1, sobre os pactos denegativos. 
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Muitos desses pactos e contratos foram formalizados de tal maneira que se tornaram Leis 

comuns, ou seja, respeitadas por todos, seguidas pela comunidade, o nomos para determinado 

grupo, o que passou a garantir sua segurança, a coexistência e a precaução contra guerras. O 

grupo, então,  erigiu uma série de Instituições que dariam a condição para a vivência comum, 

para a explicitação dos fenômenos sociais, para a mediação da comunicação entre seus 

membros e trocas; para a diminuição de conflitos e rupturas internas. Tais Instituições e Leis 

assumem uma função intermediária14 para os sujeitos da comunidade em questão. 

 As Instituições e leis com o decorrer do tempo mostrando efetividade em suas funções, 

estratificam-se e cristalizam-se, passando a ocupar uma função de “soberania” normatizadora 

à qual todos deveriam obedecer, para assegurar a boa existência comum do coletivo. 

Configura-se, assim, o Aparelho de Captura15, aprisionadora dos desejos dos sujeitos e 

“sobrecodificadora das semióticas primitivas”; economicamente, a partir do domínio sobre a 

renda, o lucro e o imposto; ideologicamente por constituir uma certa “imagem do 

pensamento”, uma doxa de como as coisas devem ser e aparelhos que transmitam e 

reproduzam a mesma; e politicamente pelo domínio da força, onde:  

Note-se que a guerra não está incluída nesse aparelho. Ou bem o Estado 
dispõe de uma violência que não passa pela guerra: ele emprega policiais e 
carcereiros de preferência a guerreiros, não tem armas e delas não necessita, 
age por captura mágica imediata, ‘agarra’ e ‘liga’, impedindo qualquer 
combate. Ou então o Estado adquire um exército, mas que pressupõe uma 
integração jurídica da guerra e a organização de uma função militar 
(DELEUZE & GUATTARI, 1997, p.12).   

 

 Sabe-se, entretanto, que a História é recheada de transgressões e conflitos nas disputas 

políticas para a obtenção de poder, tanto no que se refere à dimensão externa (guerras entre 

comunidades, tribos e nações) como em relação à dimensão interna - família e, entre 

diferentes instituições concretas (por exemplo, Igreja e Exército). Esses conflitos e 

transformações históricas ocasionam uma grande mudança nas leis, valores, costumes, 

religiões, etc dentro de uma sociedade. Mesmo assim, o Estado erigiu-se como instância 

organizadora e articuladora dos três poderes (econômico, ideológico e político). E, ainda, 

transcendente às antigas uniões em razão de laços de parentesco e conjugações familiares, 

passando a ser, assim, “representante” de uma multiplicidade de sujeitos com interesses 

antagônicos e conflitantes.  

                                                 
14 idem 
15 Tal como entendem G. Deleuze e F. Guattari no platô “7000 a.c. – O Aparelho de Captura”, Mil Platôs Vol 5, 
1997. 
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 Para Max Weber, “Por Estado se há de entender uma empresa institucional de caráter 

político onde o aparelho administrativo leva avante, em certa medida e com êxito, a pretensão 

do monopólio da legítima coerção física, com vistas ao cumprimento da Lei” (apud BOBBIO, 

1991, p.956). Com base nessa idéia, o Estado é uma estrutura conservadora que tende a 

totalizar a multiplicidade fragmentada do social, no que se refere a uma subserviência às Leis 

e Instituições existentes, por meio do poder político, por meio da força (daí a importância do 

militarismo e dos instrumentos de Guerra).  

 

 Deve-se somar, para a compreensão do fenômeno Estado, a contribuição de Marx, que 

afirma ser, o Estado, um instrumento de dominação das classes economicamente mais fortes, 

e que a função dessa Instituição seria deliberar sobre leis e ações que manteriam o domínio e 

exploração de uma classe sobre a outra, inclusive por meio da força. Portanto, o Estado como 

instrumento conservador do poder das classes dominantes.  

 

 Deleuze & Guattari, por sua vez, dizem que: 

 ... o Estado não se define pela existência de chefes, e sim pela perpetuação 
e conservação de órgãos de poder. A preocupação do Estado é conservar. 
Portanto, são necessárias instituições especiais para que um chefe possa 
tornar-se homem de Estado, porém requer-se não menos mecanismos 
coletivos difusos para impedir que isso ocorra (1997, p.19).  

 

Para tanto, o Estado funciona como Aparelho de Captura dos movimentos sociais, das 

insurreições e das transgressões. 

O Estado adquire diversas formas, derivadas do tipo de regime político que os grupos 

dominantes exercem. Conforme categorização de Enriquez (1990), por exemplo, existem os 

Estados de democracia liberal, os de democracia programada, os despóticos, os militaristas, os 

ditatoriais e os totalitários. Hoje, pode-se acrescentar a questão da política-econômica neo-

liberal que, de certa forma, ultrapassa os limites do  Estado, superando as fronteiras de seu 

território, embora ainda não lhe destitui da primazia frente aos processos políticos e sociais. É 

importante lembrar, também, que existem sociedades sem Estado, ou contra o Estado, como o 

caso dos índios guayaquil, que possuíam mecanismos sociais para impedir o surgimento de 

um Estado (CLASTRES, 1988). 

 Agregados ao Estado, o que Althusser chamou de Aparelhos Ideológicos do Estado, 

seriam instituições como a Escola, a Igreja, a família, alguns partidos políticos, etc, ou seja, 
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instituições concretas que estariam propagando o discurso ideológico do Estado, isto é, dos 

grupos dominantes que exercem o poder sobre o Estado. Os Aparelhos Ideológicos ditariam o 

poder ideológico enquanto o Exército ocuparia o lugar de Aparelho Repressivo, sendo 

encarregado da coerção e da força. 

  

 

2.2. Teoria Sociológica: A sociologia dos Partidos Políticos 

 

Observa-se, portanto, que o Estado assume uma função articuladora, organizadora e 

coibidora dos processos sociais. Porém, na sociedade existem grupos que se organizam para ir 

em direção à contra-corrente do discurso hegemônico e da heteronomia instituída e que 

entram nas disputas do poder. Esses grupos se organizam em partidos, sindicatos e outros 

movimentos sociais levando suas lutas e reivindicações contra o status quo e muitas outras 

que corroboram com as políticas vigentes. 

 Neste ponto, importante observar, ainda que brevemente, os estudos de Michels sobre 

a dinâmica de funcionamento de instituições políticas como os partidos políticos e os 

sindicatos, publicado em 1914. Tal obra é rica para ajudar a compreender o fenômeno político 

institucionalizado.  

Robert Michels (1982) faz a análise das organizações democráticas pautado na função 

que o chefe assume nelas. Faz essa análise de diversas formas, pensando as causas 

determinantes de ordem técnica e administrativa e as causas determinantes de ordem 

psicológica para a existência e permanência dos chefes nessas organizações. 

Primeiramente, ele defende que um grupo deve se organizar para se fortalecer, pois a 

organização é elemento determinante para que esse grupo tenha êxito em sua ação. Por 

exemplo, mesmo o proletariado sendo mais fraco que a classe dominante, caso se organize, 

pode alterar o rumo da balança. E, com base na necessidade dessa organização, ele ressalta a 

impossibilidade mecânica e técnica de um governo direto das massas. Apóia-se em fatos 

concretos: demoraria muito tempo para milhares de trabalhadores decidirem sobre um 

determinado assunto; existe uma inviabilidade prática de congregar todos num mesmo local. 

Daí a necessidade da política de representação, em que se delegam poderes aos 

representantes, pois o aumento de organização vai deixar a participação direta para a 

constituição de comitês de pequenos grupos de representantes. A “igualdade” existente no 

início da constituição do movimento de massa, com o processo de organização, vai dando 
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espaço à especialização técnica, o que vai diferenciar uma minoria dirigente de uma maioria 

dirigida.  

O Autor também critica as experiências de autogestão, pois defende que essas 

experiências como, por exemplo, uma cooperativa de produção, só dá certo em razão de sua 

estrutura simples. Tal situação, portanto, não pode ser replicada para outras organizações mais 

complexas. Até porque as cooperativas de consumo estão nas mãos de poucos, seguindo a 

mesma segmentarização já dita. Para ele, não há, então, uma genuína autogestão. 

O efeito sociológico de uma minoria dirigente faz Michels afirmar que “um 

despotismo provisório, é, portanto necessário” (p. 27), já que o movimento operário era 

inexperiente. Ele afirma que existe uma incompatibilidade dentro do partido no que se refere 

ao uso da democracia e a prontidão estratégica para a execução de tarefas, pois as forças da 

democracia não se prestam a uma ação rápida. Assim o partido se organiza centralizadamente 

e de forma oligárquica. 

 

Michels, ao falar de determinantes de ordem psicológica do chefe, defende a tese de 

que a massa é “burra16”, incompetente e manipulável. Assim, essa massa tem a necessidade de 

um líder que a comande e, ela fica grata por isso. Em decorrência do caráter regredido da 

massa, ela não tem como gerir o movimento, ficando  extremamente dependente das ordens e 

orientações de uma minoria dirigente de líderes. Os membros da massa têm a necessidade de 

líderes e as decisões mais importantes são tomadas por uma minoria dentro do próprio 

partido, visto que existe uma maioria apática.  

 

A princípio, as massas colocam os chefes em seus postos e, teoricamente, têm  poder 

sobre ele. Entretanto, com a grande dependência da massa, o chefe (ou governante) vai 

ganhando autonomia de atuação, de tal forma que passa a gozar de uma grande estabilidade 

nos partidos dentro dos quais muitos fazem uma carreira longíqua, de décadas. Por exemplo, 

um chefe fica na direção de um partido socialista por mais tempo que um ministro na 

monarquia. Isto porque ele foi escolhido pela massa, foi votado, eleito, colocado por ela (fato 

que dá maior “confiança” do povo sobre ele e legitima a sua posição). Além disso, o líder tem 

várias estratégias de manipulação para permanecer no poder. Conforme Michels:  

os chefes cuidam para não deixar transparecer que suas ameaças de 
demissão visam apenas a reforçar o poder deles sobre as massas (...) é uma 
clara demonstração oligárquica; a manifestação de uma tendência a se livrar 

                                                 
16 Provavelmente apoiado nos estudos de Le Bon. 
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da vontade das massas (...) as demissões têm sempre o efeito prático de 
impor à massa a autoridade dos chefes (p.32).  
 

Com essa segmentarização em duas “classes” dentro do partido, o Autor compara a 

vida do partido ao Estado, pois “em ambos o sistema contributivo está baseado na coerção, 

enquanto o sistema eleitoral carece de qualquer sanção” (p. 35). Assim, no processo de 

burocratização e especialização de funções essa distância entre maioria dirigida e minoria 

dirigente aumenta ainda mais e marca a sujeição das massas sobre seus líderes. Em muitos 

casos vemos que os chefes centralizavam muitos cargos, atribuições, como o caso citado por 

Michels,  do acúmulo de cargos e o grande autoritarismo de Marx e Engels dentro de seus 

partidos (p.109). 

Com a dependência que a massa tinha do líder, este se separa da massa e tem o que o 

Autor chama de sede ilimitada de poder: “Michel Bakounine, o fundador do socialismo 

anarquista, afirmava que a posse de poder transformava em tirano até o amigo mais dedicado 

da liberdade” (p.118). Isso porque, mesmo tendo origem proletária, ou seja, vindo do 

operariado, ou sendo de origem burguesa ou intelectual, o líder sofre mudanças psicológicas, 

e, de certa forma, ele se “aburguesa” (ou continua burguês). Tendo em vista essa sede pelo 

poder, Michels defende que o líder acaba, por muitas vezes, traindo a causa socialista. 

Dessa forma, com esse aburguesamento da minoria dirigente, o autor afirma que se 

formam tendências oligárquicas dentro da organização-partido, onde essa minoria dirigente 

constitui-se como uma oligarquia. A democracia, então, sempre está à mercê de uma minoria 

dirigente, sendo que a maioria dirigida tem a ilusão de que é suprema com seu direito de voto 

direto. Porém, na realidade, o voto é praticamente ineficaz, visto que quem realmente toma as 

decisões é o pequeno grupo de dirigentes, os quais contam com uma grande estabilidade no 

poder, pois acabam sendo legitimados pela maioria. 

Além dessa divisão entre minoria dirigente e maioria dirigida, Michels também cita 

que a organização urbana decide tudo sozinha, tendo em vista a distância topográfica e 

geográfica do campo. Aumentam-se aí as segmentações. 

Michels, por fim, preconiza que mesmo que houvesse uma Revolução Socialista ou 

Comunista, o estado das coisas não mudaria muito. Isso porque se trata de uma Lei 

sociológica essa segmentarização que ocorre dentro da organização. Assim como a tomada e 

sede de poder por e daqueles que ocupam as posições de chefia, que, por sua vez, não têm 

pudores de largar seus ideais em prol da manutenção de seu lugar de poder. 

 



 

 

35

 

 

2.3. A Micropolítica 

 

Em decorrência da crítica ao funcionamento dessas organizações, nas quais impera a 

burocracia e as contradições entre discurso e prática são freqüentes, emergiu, na França, um 

movimento de contestação que portava uma visão diferenciada sobre o político. Uma visão 

diferenciada que fomentou a Revolução de Maio de 68 em Paris, quando movimentos sociais 

se juntaram - predominantemente o estudantil e o operário - para questionar os aspectos 

instituídos e estratificados dos partidos, dos sindicatos, da Universidade e da sociedade, tendo 

como finalidade propor mudanças no ser e viver o social. O que estava em questão, portanto, 

não era a tomada de poder, mas a expressão dos desejos e da singularidade dos movimentos e 

dos sujeitos desses movimentos. 

O maio de 68 em Paris foi a manifestação psicossocial mais importante da 

contemporaneidade. Foi o tempo e espaço de colocar em cena, em ação, em palavra, em jogo a 

expressão e a contestação. Foi o tempo de dar articulações cruciais e conjunções - festivas ou 

disruptivas - entre o desejo individual e a organização coletiva, entre a diferenciação e a 

identificação, entre o não dito e a comunicação, entre a palavra pessoal e o discurso social, 

entre o público e o privado. O ano de 1968 foi o momento decisivo de crítica, em razão da 

radicalidade da interrogação e da crítica do positivismo nas Ciências Humanas (KAËS, 1980). 

Kaës denuncia o paradoxo de 68 ao afirmar que “68 me parece ser a experiência do fenômeno 

social mais coletiva, mais poderosa, mais complexa e subversiva que se possa imaginar. É 

também aquela que menos transformou a prática e a teoria que a Psicossociologia produz na 

pesquisa e no ensino universitário17” (p.31). 

 

A Psicossociologia, como campo de conhecimento, em geral não acompanhou as 

Revoluções Moleculares de 68. Porém, autores como Negri (1995), afirmam que a obra “Mil 

Platôs” traduz esse movimento e é o “materialismo histórico em ato de nossa época” 

(prefácio). De tal obra, que ultrapassa e Psicossociologia e desenvolve a Esquizoanálise, será 

aproveitada a noção de micropolítica. 

Deleuze & Guattari afirmam que toda política é macropolítica e micropolítica (1996). 

Essa diferença na denominação parte da compreensão de que tanto a sociedade como todos os 
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sujeitos são atravessados por duas segmentaridades: uma dura, correspondente ao molar e, uma 

maleável, correspondente ao molecular. Isto é, a macropolítica correspondendo ao molar, à 

política instituída e estratificada, e a micropolítica ao molecular, à “questão de uma analítica 

das formações do desejo no campo social” (GUATTARI, 1986, p.127) e político, sendo o 

objetivo da micropolítica analisar os agenciamentos inter e trans-subjetivos entre os sujeitos. 

Tais distinções não se referem a políticas antagônicas, mas à coexistência de uma com a outra, 

como por exemplo, do instituído com o instituinte, do estrato com o fluxo, da reprodução com 

a produção, dos conjuntos organizados com os desorganizados, do cosmos com o caos. R. 

Thom, matemático, ao distinguir a molecularidade da molaridade diz que a noção de ordem é 

morfológica e em última análise é geométrica, relativa ou não absoluta, de modo que “em um 

sistema molecular, a desordem perfeita, absoluta na escala da molécula, pode, em escala 

macroscópica, ser considerada uma ordem perfeita, porque então todos os seus pontos têm as 

mesmas propriedades observáveis” (apud PESSIS-PARTERNAK, 1992, p.16). 

 A micropolítica, como “prega” Guattari, acompanha um projeto ético-político:  

Não se trata apenas de simplesmente descrever os objetos sociais 
preexistentes, mas de engajar uma luta política contra todas as máquinas do 
poder dominante, quer se trate do poder do Estado burguês, do poder dos 
burocratas de toda natureza, do poder escolar, do poder familiar, do poder 
falocrático no casal e mesmo do poder repressivo do super-ego sobre o 
indivíduo18 (1974, p.44).  
 

Há, portanto, conforme a idéia de Guattari, uma luta para a explicitação dos poderes em 

quaisquer instâncias da existência, ou seja, não mais somente dentro do partido e do Estado, 

mas também nas relações cotidianas dos sujeitos.  

 

A tarefa de uma tal pragmática consistirá então em operar conexões entre os 
sistemas transformacionais capazes de anular os efeitos das gerações 
significantes e discernir as orientações micropolíticas concernentes ao 
conjunto dos sistemas semióticos caminhando no sentido de ‘revoluções 
moleculares’. As transformações diagramáticas são suscetíveis de levar seus 
efeitos a qualquer registro semiótico (...) Em cada situação o objetivo 
esquizo-analítico consistirá em livrar a natureza das cristalizações do poder 
que se operam em redor de um componente transformacional dominante 
(GUATTARI, 1988,  p.173). 

 

                                                                                                                                                         
17 No original: “68 me paraît être l’experience de la chose psychossociale la plus collective, la plus puissante, la 
plus complexe et la plus bouleversante que l’on puísse imaginer. C’est aussi celle qui a le moins transformé la 
pratique et la théorie de la psychosociologie que produisent la recherche et l’enseignement universitaires”. 
18 No original: “Il ne s’agit  plus alors simplement de décrire des objets sociaux préexistants, mas d’engager une 
lutte politique contre toutes les machines du pouvoir dominant, qu’il s’agisse du pouvoir de l’Etat bourgeois, du 
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Baremblitt (2002), indo em direção às idéias de Guattari, assume o projeto micropolítico 

como tarefa da Análise Institucional, que é o de proporcionar processos de auto-análise e auto-

gestão nos conjuntos em que se intervém, como projeto ético-político.  

 Logo, para a presente análise será utilizada a noção de macropolítica referindo-se às 

disputas políticas nos grandes conjuntos (Estado, partidos, lutas de classes), enquanto a noção 

de micropolítica será a que se refere à análise do poder e do desejo nos agenciamentos, nas 

relações diretas intersubjetivas e no poder que as teorias, técnicas e práticas carregam. 

 

 

 2.4. O Modelo da Consciência Política 

 

 Nesse momento do trabalho, é importante ressaltar o modelo de consciência política 

proposto por Salvador Sandoval, para elucidar processos contidos nas ações políticas dos 

sujeitos:  

Esse modelo de consciência política trata das variadas dimensões 
psicossociais que constituem a compreensão política do indivíduo sobre a 
sociedade e sobre si próprio como membro desta sociedade e, 
conseqüentemente, representa sua disposição para agir de acordo com essa 
compreensão. Por consciência política entendemos uma composição de 
dimensões psicossociais inter-relacionadas de significados e informações 
que permitem o indivíduo realizar suas decisões como melhor modo de ação 
em relação ao contexto político e situações específicas19. (2001, p.185). 

 

Nesse modelo, Sandoval (2001) distingue sete dimensões que se referem a formas de 

ação individual e coletiva, a seguir destacadas. 

 

A “identidade coletiva”, primeira dimensão, refere-se ao sentimento dos sujeitos de 

pertencimento e identificação a certo agrupamento. A segunda dimensão é a de “crenças, 

valores e expectativas sociais”, que se refere às representações que os sujeitos têm de si e da 

sociedade, as quais expressam posicionamentos políticos e ideológicos. Os “interesses 

antagonistas e adversários” são outra dimensão, que constitui a consciência política, na 

                                                                                                                                                         
pouvoir des bureaucraties de toute nature, du puvoir scolaire, du pouvoir familial, du pouvoir phallocratique dans 
le couple, et même du pouvoir répressif du surmoi sur l’individu”. 
19 No original: “This model of political consciousness depicts the various social psychological dimensions that 
constitute an individual’s political awareness of society and himself/herself as a member of that society and 
consequently represents his/her disposition to action in accordance with that awareness. By political 
consciousness we understand a composite of interrelated social psychological dimensions of meanings and 
information that allow individuals to make decisions as to the best course of action within political contexts and 
specific situations”. 
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medida em que o vislumbre do inimigo passa a ser organizador da prática política grupal. A 

“eficácia política” é a quarta dimensão, em que a consciência das relações entre causa e efeito 

da ação política é determinante para a resolução da tarefa grupal A quinta dimensão são os 

“sentimentos de justiça e injustiça”, que se refere à atribuição dessas qualidades, feita por 

determinado agrupamento-sujeito, a certos agenciamentos-fatos-fenômenos histórico-sociais. 

É organizador da prática grupal na medida em que se define o que é certo ou errado, justo ou 

injusto. A sexta, é a “vontade de agir coletivamente”, em que o sujeito avalia sobre os riscos e 

benefícios de sua participação no movimento. E, finalmente, a última dimensão: “metas da 

ação coletiva”, que se refere à contigüidade que o participante vê entre os objetivos do 

movimento social e os seus sentimentos e valores. 

Ao aplicar esse modelo da consciência política à crise do movimento operário 

brasileiro da década de 90, momento de recrudescimento do neo-liberalismo e da política 

econômica recessiva de Fernando Henrique Cardoso, Sandoval identifica, na classe 

trabalhadora uma fragmentada identidade coletiva, crenças e expectativas sociais 

individualizadas, ambíguos interesses coletivos e adversários, baixa eficácia política, 

sentimentos de injustiça não direcionados, propostas coletivas não-persuasivas e vontade de 

participar cautelosamente do movimento. Tal quadro expressa formas de atuação individual e 

defensiva da classe trabalhadora, o que levou a uma passividade política e provocou 

mudanças na consciência política da classe trabalhadora. Quadro bem diferenciado e 

diversificado das décadas precedentes de 70 e 80...     

O referido modelo serve como outra ferramenta para poder elucidar os processos 

políticos em jogo e a consciência política dos sujeitos participantes das entidades de classe 

dos psicólogos de São Paulo. 

 



 

 

39

 

3. Método e Procedimentos 

 

A história se dá imediatamente como sucessão (p.218) Mas assim como 
a sociedade não pode ser pensada dentro de nenhum dos esquemas 

tradicionais da coexistência, a história não pode ser pensada dentro de 
nenhum dos esquemas tradicionais de sucessão. Porque o que se dá em 

e pela história não é seqüência determinada do determinado, mas  
emergência da alteridade radical, criação imanente, novidade não 

trivial É isso que manifestam tanto a existência de uma história in toto, 
como o aparecimento de novas sociedades, (de novos tipos de 

sociedades) e a autotransformação incessante de cada 
sociedade.(p.220)  

 Cornelius Castoriadis (1982). 
 
 
 
 

Nossa pesquisa se construiu a partir do referencial da Psicologia Social de Enrique Pichon-

Rivière, com seu método dialético,  no qual estabelece a inter-relação entre fantasias 

inconscientes e estrutura social. Os sujeitos, os coletivos e as instituições transversalizam-

se/atravessam-se e o fenômeno psíquico individual é a expressão de uma problemática psíquica-

grupal-institucional; ou dito de outra forma, o sujeito resulta de agenciamentos coletivos de 

enunciação, onde ele é parte constituinte do e é constituído pelo processo e situa-se num lugar 

paradoxal, fruto de um jogo intrincado de diversas tensões. 

A noção de relação dialética entre sujeito e objeto propõe uma alteração sobre o lugar 

do objeto na teoria psicanalítica. O conceito de relações objetais, de origem kleiniana (apoiada 

em Freud) estabelecia uma relação de mão única, do sujeito para o objeto, enquanto para 

Pichon cada relação entre sujeito e objeto cria uma nova significação, pois o objeto modifica 

o sujeito, enquanto este modifica o objeto; estabelece-se assim uma via de mão dupla entre o 

sujeito e o objeto.   

Assim a definição de vínculo, entre sujeito e objeto, substitui a denominação 

freudiana-kleiniana de relação de objeto. E todo o vínculo como mecanismo de interação deve 

ser visto como uma Gestalt em forma espiral. O vínculo é a estrutura complexa que inclui o 

sujeito e o objeto, sua interação, momentos de comunicação e de aprendizagem, 

configurando-se assim um processo em forma de espiral dialética. 

Pichon-Rivière afirma que a Psicologia Social promove esta mediação do social no 

comportamento coletivo, que não é uma mera reprodução do comportamento individual, nem 

um comportamento entre indivíduos, mas se move e se produz na relação dinâmica entre 

indivíduo e sociedade. Portanto o centro de análise não é o indivíduo, mas sim os processos 
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de grupo e da sociedade como um todo. Para nossa análise também dispusemos de conceitos 

de Jose Bleger e René Kaës referentes às formações e processos grupais e institucionais 

(como desenvolvemos no Capítulo 1). 

 

Em nossa investigação realizamos pesquisa sobre os documentos e entrevistas com (ex) 

participantes das entidades de classe da Psicologia.  

Para a formalização da pesquisa, contatamos pessoalmente participantes dessas 

entidades. Após conversa, enviamos correspondência solicitando a realização da pesquisa, com o 

projeto anexo, para o CRP e o Sindicato. O CRP e o Sindicato encaminharam o pedido, 

respectivamente, para os conselheiros e diretores responsáveis pelo tema de “Formação”. As 

duas instituições autorizaram a realização da pesquisa. 

 

 

3.1. O que entendemos por História? 

 

Michel de Certeau (1976) fala de uma operação histórica necessária ao trabalho do 

historiador, onde há a relação entre um lugar e um procedimento de análise; uma combinação 

entre um lugar social e práticas científicas, ou seja, o lugar que nos inserimos enquanto 

pesquisador e os procedimentos de análise que adotamos. Pois o material existente não é em si 

história, mas transforma-se em história a partir da análise do historiador.  

Nesse processo de escritura histórica, além de compreender o que a História diz de uma 

sociedade importa também pensar como a história funciona nessa sociedade. Ele afirma que no 

itinerário do pesquisador há três estratos de análise: a colocação à distância e objetivadora das 

fontes, a elucidação da lógica estrutural interna e a retomada de sentido da hermenêutica do 

outro (CERTEAU20 apud DOSSE, 2003). 

Dessa forma, o trabalho do historiador não é mera descrição dos fatos que lhe foram 

relatados. De acordo com Veyne (1976), tal narração histórica supõe um trabalho de análise, em 

que ela não se reduz ao imediato, onde a conceituação ultrapassa a imediaticidade dos 

fenômenos sociais e fatos. 

Dosse (2003) afirma que a psicanálise traz ensinamentos relevantes para a investigação 

da história, onde há duas mediações importantes: a língua do depoente, que é expressão de uma 

comunidade; e a presença do terceiro, testemunha da história desse depoente, que “autoriza” o 
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depoente a atualizar suas histórias mais traumáticas e dolorosas e auxilia na suspensão das 

barreiras de sua memória. Dessa forma, nesse “trabalho psíquico da lembrança” pode-se 

trabalhar sobre discursos incoerentes, fragmentados, atos falhos, chistes e construir hipóteses e 

significações acerca do discurso investigado e coletado, seja diretamente com o outro ou através 

de outras fontes.  

A psicanálise nos ensina que há um trabalho da memória no ato de relatar sua 

experiência, no qual o depoente expressa fragmentos de uma vivência na qual sua memória é 

ativa, na qual suas rememorações são correlatas à intensidade do afeto que viveu e experienciou. 

E nesse processo de depoimento atualizam-se vivências que vão sendo elaboradas no decorrer da 

narrativa. Porém, também é provável que o depoente possa se prender numa estereotipia dos 

papéis e da vivência, ficando assim na repetição. 

 

Fazer o registro de parte da história das entidades de classe da Psicologia implica numa 

grande responsabilidade, pois escreveremos, codificaremos, interpretaremos, “criaremos” parte 

da história vivida pelos sujeitos dessas entidades; “estratificaremos” momentos, rompendo com 

a história vivida enquanto fluxo de sucessão de eventos de movimentos dinâmicos para uma 

escrita e categorias de análise aparentemente estáticas. Nossa proposta é que a partir desse 

registro, da constituição desse “estrato”, possa-se traçar outras linhas de significação e abrir 

novos horizontes onde a experiência da organização política dos psicólogos possa ser refletida e 

redimensionada. 

Parte-se da compreensão de que o trabalho deve ser feito, pois como citamos na 

introdução, existem poucas pesquisas e pouco registro sobre a história das entidades de classe da 

Psicologia brasileira. E tal tarefa torna-se premente, pois podemos contar com o relato dos 

fundadores e participantes das entidades de classe21, com o objetivo de refletir sobre tais 

entidades e os modos de subjetivação nas Instituições políticas.  

A história dessas entidades obviamente está ligada a uma história inserida em um 

horizonte maior, que é a história brasileira, suas vicissitudes e acontecimentos. Não podemos 

pensar numa história da Psicologia abstraída dos acontecimentos político-econômicos e 

históricos do país. Estamos inseridos nesse lugar social. Traçamos algumas considerações sobre 

alguns fatos históricos brasileiros que são o solo de referência para a história das entidades de 

Psicologia. É inegável que acontecimentos como a ditadura militar, os ‘malfadados’ planos 

                                                                                                                                                         
20 CERTEAU, M. de. L’Écriture de l’histoire. Paris: Gallimard, 1975. 
21 Sendo que alguns infelizmente faleceram 
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econômicos do governo federal e a redemocratização do país marcaram a atuação dessas 

entidades. 

Muitos dos fatos registrados em atas ou contados oralmente podem ser tendenciosos, 

relatando um lado da história que privilegie o depoente e a instituição, porém temos consciência 

dessa variável e trabalhamos com o que emerge nas falas e documentos (que é o que teremos 

acesso), onde podemos inclusive questionar essa própria história. 

Deve-se ressaltar que a esmagadora quantidade de estudos da História ainda está ligada 

aos registros e valores das classes dominantes. Há “a persistência de uma concepção 

aristocrática da cultura” (GINZBURG, 1987, p.17), tanto no que se refere às fontes históricas e 

aos historiadores; ou seja é uma história escrita por uma elite para as elites e sobre as elites.  

   No que se refere à política, podemos dizer o mesmo. Julliard afirma: 

A história política é psicológica e ignora os condicionamentos; é elitista, 
talvez biográfica, e ignora a sociedade global e as massas que a compõem; é 
qualitativa e ignora as séries; o seu objetivo é o particular e, portanto, ignora 
a comparação; é narrativa, e ignora a análise; é idealista e ignora o material; 
é ideológica e não tem consciência de sê-lo; é parcial e não o sabe; prende-
se ao consciente e ignora o inconsciente; visa os pontos precisos, e ignora o 
longo prazo; em uma palavra, uma vez que essa palavra tudo resume na 
linguagem dos historiadores, é uma história factual. Em resumo, a história 
política confunde-se com a visão ingênua das coisas, que atribui a causa dos 
fenômenos a seu agente o mais aparente, o mais altamente colocado, e mede 
a sua importância pela repercussão imediata na consciência do espectador 
(1976, p.180/1). 

 

Baremblitt (2002), indo nessa mesma direção ao abordar a história, trata de diferenciar 

história de historiografia. Para o autor,  

A historiografia é o registro dos fatos históricos que a gente encontra nos 
arquivos e, geralmente, é uma versão que foi conservada e foi publicada 
porque coincide com os interesses do Estado, das classes dominantes, do 
instituído e do organizado, que têm recursos para resgatar e promover esses 
documentos. Naturalmente, registram aquilo que lhes convém (p.37).  

 

Ou seja, a historiografia é um registro histórico que não é neutro e que é um instrumento 

de um grupo dominante. Já a história (que também não é neutra) preocupa-se em reconstruir os 

acontecimentos no tempo, em atualizar fatos passados no presente. Em relação ao acontecimento 

histórico, Rodrigues (2000) afirma: 

 O acontecimento não é pensado como fato (datado, localizado e em princípio 
compreensível), mas como irrupção e ruptura, produto que remete a outras 
redes de acontecimentos, inclusive em campos distintos: o documento factual 
torna-se, assim, monumento a ser incluído em séries diversificadas (p.54). 
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 Para Baremblitt (2002) o movimento da Análise Institucional procura resgatar os 

acontecimentos e atualiza-los: 

 reconstruir o passado enquanto ele está vivo no presente, enquanto ele está 
atuante e pode determinar ou já está determinando o futuro (...) diz que 
existem histórias – multiplicidades econômicas, culturais, ideológicas, do 
desejo, da afetividade, da vontade, histórias raciais, histórias das gerações. 
Cada uma delas transcorre num tempo próprio que não se pode uniformizar, 
que não se pode totalizar, globalizar em um tempo único (...) (p.38). 

 

Ou seja, não procuramos globalizar o material colhido em apenas uma única versão, 

total. E por mais que critiquemos a “elitização” da História também estamos inseridos nela, 

neste paradoxo; estamos fazendo o histórico das entidades de classe de uma profissão 

considerada burguesa a partir de um lugar extremamente elitizado, que é a pós-graduação de 

uma Universidade (ainda pública) e que, provavelmente, será lido por pessoas dessa mesma 

elite. Em nosso trabalho de reconstrução dessa memória histórica buscamos fazer uma ligação 

com as origens de nossas entidades de classe e que tal conhecimento se configure como uma 

conscientização, um empoderamento para aqueles que a estiverem consultando, principalmente 

para os psicólogos da base, participantes ou não dessas entidades, para que possamos esmiuçar 

algumas das lutas e das práticas exercidas por essas entidades; onde possamos partir de uma base 

concreta, “científica” e nos descolarmos das ideologias correntes e propagadas sobre nossa 

história. “La conscientización lleva a las personas a recuperar la memória histórica, a asumir lo 

más auténtico de su pasado, a depurar lo más genuino de su presente y a proyectar todo ello en 

un proyecto personal y nacional” (Martin-Baró, 1998, p.171). Dessa forma, assumimos a tarefa 

de procurar desideologizar nossa história. Pretendemos encontrar outros sentidos e significações 

nesse histórico de construções e desconstruções realizados pelas entidades de Psicologia. 

 

Em nossa pesquisa analisamos atas de reuniões e jornais das entidades e colhemos 

depoimentos de ex-participantes. Percebemos claramente que estamos em contato com a 

“história oficial”, a história contada por quem participou das entidades, provavelmente, 

impregnada de ideologias. Então, cartografamos linhas dentro de um determinado limite, dentro 

de um certo meio onde, em muitos casos, ficamos presos numa fronteira, o que talvez tenha 

deixado de fora uma multiplicidade de acontecimentos e narrativas. 

Nossa busca por tal registro funda-se no desejo de constituir base e território para a 

reflexão acerca das práticas políticas das entidades de Psicologia; buscar no passado material 
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para a reflexão do nosso presente e para a constituição de um Projeto consistente de uma 

Psicologia Brasileira.  

 

 

3.2. O lugar do pesquisador no campo psi: nossa trajetória 

 

Salienta-se que estamos dentro dessa História e de certa forma nos posicionamos nela 

também. Na época da graduação participamos do movimento estudantil nacional e estadual de 

Psicologia, tendo atuação em gestões do Centro Acadêmico Iara Iavelberg de Psicologia da USP, 

no Conselho Regional de Estudantes de Psicologia do Estado de São Paulo (em sua refundação 

em 1998 até 2001), no Conselho Nacional de Entidades Estudantis de Psicologia e uma rápida 

passagem no Diretório Central de Estudantes Livre Alexandre Vanucchi Leme da USP. 

Participamos de Congressos e Encontros da UNE, da USP e da Psicologia. 

Atualmente, como psicólogo, estamos envolvidos em discussões de algumas políticas da 

Psicologia. Nos IV e V Congressos Nacionais de Psicologia (do Sistema-Conselhos) assumimos 

posições contrárias a algumas resoluções dos Conselhos Profissionais, como a regulamentação 

do Registro de Especialista e o Banco Social de Serviços em Psicologia; entretanto entramos em 

consonância com grande parte das posições assumidas por essas entidades. 

Não temos uma militância partidária, porém simpatizamos com as posições políticas dos 

grupos de esquerda. 

 

 

3.3. Procedimento22 

 

Desenvolvemos a pesquisa a partir dos seguintes procedimentos: 

 

3.3.1. Pesquisa das atas e documentos produzidos de cada entidade 

 

Optamos pela análise de atas e jornais por serem rica fonte de informações das práticas 

assumidas pelas entidades pesquisadas. Tais documentos nos forneceram o histórico de 

                                                 
22 Após o exame de qualificação decidimos restringir o período estudado até 1986. Assim decidimos restringir 
nosso procedimento apenas para a análise documental e para a realização de entrevistas. Então, a observação de 
reuniões do CRP no ano de 2002 e a realização de grupos operativos com o Movimento Estudantil em 2001 e 
2002, mesmo já tendo sido colhidos e analisados não fizeram parte da análise de dados de nossa investigação. 
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discussões e atuações delas. Escolhemos pesquisar as atas e os jornais para captar o discurso 

contido nos documentos oficiais dessas entidades, fazendo assim uma historiografia.  

Para Peter Mann (1979), a ata e o jornal são fontes primárias, documentos originais, em 

primeira mão; enquanto fontes secundárias são os documentos não originais, derivadas de outras 

pesquisas. Mann faz uma diferenciação entre a ata e o jornal, onde o primeiro é um documento 

contemporâneo, em que é efetuado o registro no momento da ocorrência do fenômeno; e o jornal 

(a reportagem) é um documento retrospectivo, onde o registro é efetuado após a ocorrência 

deste. Para ele, em tese, registros oficiais como as atas são confiáveis, pois não devem ser 

alterados e apresentam parte importante da história da Instituição. Já, registros como os jornais 

não são muito confiáveis, pois como são direcionados a grande público, podem sofrer uma 

manipulação maior. Mas, de qualquer forma compreendemos que ambos documentos estão 

enviesados pelos interesses institucionais e ambos podem sofrer grande distorção e 

unilateralidade nas informações. Também reconhecemos a limitação de ambos documentos que 

não expressam os conflitos existentes em determinadas disputas políticas e que geralmente 

registram apenas as decisões, reduzindo assim o fenômeno. Tendo em vista a limitação desse 

procedimento de investigação, realizamos entrevistas com o intuito de captar vivências 

subjetivas a partir do discurso dos participantes. 

 

Realizamos a pesquisa sobre todas as atas e jornais do CRP e do Sindicato, do período de 

1974 a 1990 (sendo que só utilizamos os registros até meados de 1986). No caso do Sindicato, 

tivemos acesso a documentos desde 1969, que foi o ano em que se fundou a Associação dos 

Profissionais Psicólogos do Estado de São Paulo, entidade embrião do Sindicato.  

A análise de documentos (atas, livros) e dos depoimentos (entrevistas) foi utilizada para 

construirmos um histórico de atividades de cada Instituição. Em nosso procedimento, contamos 

também com uma espécie de quantificação dos dados. Sistematizamos os assuntos discutidos em 

cada reunião, organizando assim tabelas e gráficos que expressam o número de incidência de 

determinados temas nas atas das reuniões em períodos semestrais de cada gestão. Por exemplo, a 

grande importância dada aos exames psicotécnicos pelo Sindicato na década de 70. Procuramos 

categorizar os temas surgidos nas atas das reuniões das entidades nos diferentes períodos e 

inserir numa tabela de freqüência dos assuntos (TABELAS). A sistematização desses assuntos, 

nos quais quantificamos a incidência destes para cada semestre foi importante para termos 

indicadores de temas e pautas que preocuparam e mobilizaram as diferentes gestões das 

entidades. Foi a partir desses dados que redigimos a parte sobre a história das entidades nesse 
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texto, onde organizamos tópicos baseados na incidência de determinados assuntos que estavam 

presentes em algumas gestões e chegavam a estar ausentes em outras. Os jornais fornecerem-nos 

algumas informações mais detalhadas sobre alguns acontecimentos e posicionamentos. A partir 

dessas tabelas criamos gráficos para ilustrar a freqüência que determinado tema apareceu em 

períodos semestrais de cada gestão das entidades pesquisadas, com o intuito de traçar 

semelhanças e diferenciações entre as práticas assumidas e exercidas pelas diferentes gestões. 

Com esse quadro procuramos discriminar a predominância de determinadas problemáticas 

enfrentadas pelas entidades a partir de sua incidência nas reuniões. Obviamente também estamos 

atentos que alguns temas importantes surgiram pontualmente e não tiveram muita freqüência nas 

reuniões, mas atingiram grande intensidade mobilizadora dos grupos em questão. 

 

Com alguns dos dados colhidos também podemos refletir sobre a relação das entidades 

com o Estado e frente à política nacional onde, na década de 70, há uma ‘corroboração’ com as 

políticas do regime militar e, no fim dessa década, com o ressurgimento dos movimentos sociais, 

grupos de esquerda (de oposição) vencem e ocupam as entidades. Também é interessante 

acompanhar a mobilização das entidades como o Movimento da “Diretas Já” e observar os 

efeitos da crise econômica, como a do Plano Sarney. Na década de 70 a grande preocupação era 

com a consolidação da profissão, então assuntos mais técnicos ocupavam a pauta das reuniões e 

nos anos 80 assuntos da política nacional tornaram-se os mais relevantes; por exemplo, o 

Sindicato nos anos 70 atuava junto ao DETRAN visando a normatização dos exames 

psicotécnicos e uma defesa do campo profissional e nos anos 80 a entidade se engajou na luta 

dos trabalhadores, filiando-se à CUT, ação repudiada pelos antigos e que gerou um grande 

número de desligamentos da entidade.  

A partir da análise de documentos realizamos uma reconstrução histórica dos fatos 

vividos e experienciados pelas entidades de classe de Psicologia (nos capítulos 4, 5 e 6). 

 

 

3.3.2. Entrevistas 

 

Foram realizadas entrevistas com alguns participantes dessas entidades em diferentes 

períodos. Os depoimentos dos participantes das entidades de classe configuram material 

central para a reconstrução da História dessas entidades. Os entrevistados foram solicitados 

para contar, em entrevista, como foi a experiência de participação na entidade e momentos 
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considerados significativos dessa vivência. Gravamos e transcrevemos a entrevista. O 

depoimento girou em torno de uma tarefa explicitada antes do início deste, que era falar da 

experiência dentro de determinada Instituição e como se deu a constituição do grupo e das 

políticas assumidas.  

Escolhemos o procedimento de entrevistas não-dirigidas com o intuito de que o 

depoente pudesse configurar seu “campo de entrevista segundo sua estrutura psicológica 

particular, ou – dito de outra maneira – que o campo da entrevista se configure, o máximo 

possível, pelas variáveis que dependem da personalidade do entrevistado” (BLEGER, 1980, 

p.10). Bleger defende que “a entrevista aberta possibilita uma investigação mais ampla e 

profunda da personalidade do entrevistado, embora a entrevista fechada permita uma melhor 

comparação sistemática de dados, além de outras vantagens próprias de todo método 

padronizado” (idem, p.10/1). Pois o interesse era de que o campo fosse configurado pelo 

entrevistado e seus afetos em relação à sua experiência. 

 Porém em todo campo, delimitamos antes um enquadramento. Dessa forma, 

propusemos a duração de uma hora para a entrevista num local no qual se pudesse ter 

privacidade. Propusemos no início da entrevista uma tarefa para o entrevistado, a de que 

relatasse como foi sua participação nas entidades de classe de Psicologia do Estado de São 

Paulo.  

 Na condução da entrevista, deixamos o entrevistado associar-rememorar livremente 

sobre sua experiência e apenas em suas pausas, fazíamos alguma questão, como o assinalamento 

de um emergente, a produção de mais sentidos para um tema, ou então uma questão sobre algo 

que possa ter ficado ambíguo. Compreendemos que o depoimento trazido é resultante de uma 

produção da relação entre depoente e entrevistador. 

Colhemos seis depoimentos de participantes do CRP e do SPESP. Realizamos entrevistas 

com participantes do período de 1969 a 1990: Waldecy Alberto Miranda (participante APPESP 

69-73 e presidente CRP 74-79), Suzy Vijande Cambraia (presidente Sindicato 74-76), Odette de 

Godoy Pinheiro (presidente Sindicato 80-83), Luís Humberto Sivieri (participante do Sindicato 

80-91, presidente de 86-91), Ghislaine Gliosce da Silva (tesoureira CRP 80-83) e Marlene 

Guirado (presidente CRP 84-89). Optamos por entrevistar os presidentes das entidades devido à 

atuação central e de liderança que tiveram nelas e, na falta destes23, entrevistamos membros da 

                                                 
23 O presidente da gestão do CRP de 80-83, Luis Otávio de Seixas Queiroz, faleceu em 2003 e nos foi dito que o presidente 
do Sindicato da gestão 77-79, Sérgio Vilella Monteiro, não estava em boas condições de saúde. Fatos que nos 
impossibilitaram colher esses depoimentos. 
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diretoria. Procuramos deliberadamente entrevistar algum membro que tivesse tido grande 

participação em sua gestão. 

 Ao colher dados históricos, também fizemos um recorte para pensar sobre a relação 

entre sujeito do grupo e  entidade de classe. 

   

 

3.4. Observações Éticas 

 
Assumimos o compromisso de fornecer informações claras e objetivas aos envolvidos 

para que, pudessem optar pela participação na pesquisa. Solicitamos consentimento prévio para 

a observação de reuniões e realização de entrevistas e posteriormente passamos o material 

coletado para a apreciação dos depoentes antes de qualquer utilização como dado de pesquisa. 

Em posse do material transcrito, os depoentes realizaram algumas alterações e devolveram a 

versão corrigida para nós, junto com a carta de cessão da entrevista assinada (ANEXO 2). 

Mantivemos os nomes verdadeiros dos depoentes por terem ocupado “lugares públicos” e 

por serem facilmente identificáveis.  

É interessante ressaltar que todos os depoentes se mostraram muito solícitos e 

entusiasmados em participar de nossa pesquisa e não enfrentamos nenhuma adversidade para a 

realização delas. 
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4. A Criação da Profissão e a preocupação com o exercício profissional 

As entidades de classe de Psicologia de SP 
 
 

Nem a relação de dominação é mais uma “relação”, nem o lugar 
onde ela se exerce é um lugar. E é por isto precisamente que em cada 

momento da história a dominação se fixa em um ritual; ela impõe 
obrigações e direitos; ela constitui cuidadosos procedimentos. Ela 

estabelece marcas, grava lembranças nas coisas e até nos corpos; ela 
se torna responsável pelas dívidas. Universo de regras que não é 

destinado a adoçar, mas ao contrário a satisfazer a violência. 
Michel Foucault (1979, p.25) 

 

 

 4.1. Os Antecedentes Históricos 

 

4.1.1. Brevíssimo histórico da Psicologia no Brasil (?/1957) 

 

 Pessotti (1988), delineia quatro períodos da Psicologia no Brasil: o período pré-

institucional, na época do Brasil colonial, quando os estudos em Psicologia estavam ligados a 

diferentes áreas, retratavam o pensamento da elite cultural (a classe social dominante) e havia 

a preocupação pela organização da sociedade e do Estado brasileiro, por exemplo, a questão 

da conquista dos índios, no que se refere à catequese, dominação e educação.   

O segundo período é chamado de período institucional, após a criação das Faculdades 

de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro em 1833, período no qual a Psicologia estava ligada 

principalmente às áreas de saúde e educação, havia a preocupação com a adaptação e bem 

estar social e, foi o período onde começam as pesquisas de psicologia denotando interesses 

acadêmico e científico, porém ainda muito ligadas a concepções elitistas e da classe social 

dominante. Exemplo disso foram alguns estudos que médicos faziam de Movimentos Sociais, 

como o de Canudos, onde Raimundo Nina Rodrigues24 (1897) qualificou o movimento 

religioso propagado por Antônio Conselheiro como resultado de uma liderança de um homem 

com sérios desequilíbrios psicológicos, desqualificando todo o seu potencial intelectual, 

político e comunitário (MACEDO & MAESTRI, 2004). A Psicologia nesses dois períodos era 

claramente um instrumento de classe, a justificação “científica” e supostamente neutra das 

diferenças e desigualdades sociais.  

                                                 
24 No seu artigo “A Loucura epidêmica de Canudos”. In: As Colletividades anormaes. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1939. 
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No período universitário, iniciado após a Fundação da USP em 1934, há a criação de 

Universidades e cursos de psicologia, um período muito ligado aos ideais iluministas. Nessa 

época multiplicam-se as associações e núcleo de pesquisadores ligados à Psicologia, com a 

criação da Associação Brasileira de Psicólogos e a Sociedade de Psicologia de São Paulo.  

E, finalmente, o período profissional, período após a regulamentação da profissão,  

em 1962 e dos cursos de bacharelado e licenciatura em Psicologia, pela lei 4119. Na década 

de setenta, há uma explosão na abertura de novos cursos de Psicologia (em grande parte 

proveniente das escolas privadas); há a consolidação da profissão e atuação do psicólogo no 

país e a constituição das entidades de classe representativas, fiscalizadoras, disciplinadoras e 

regulamentadoras da profissão: O Conselho Regional de Psicologia – 6a Região e o Sindicato 

dos Psicólogos no Estado de São Paulo.  

 

 
4.1.2. Brasil: um pouco de história 

 

4.1.2.1. Os Sindicatos na primeira metade do século XX 

 

 O processo de industrialização no Brasil foi tardio, caso comparemos com os países 

europeus; ocorreu mais de um século após o da Inglaterra (WELMOWICKI, 2004). Uma 

conseqüência desse processo foi a também tardia organização dos trabalhadores, que teve 

início no eixo Rio-São Paulo no fim do século dezenove, quando eclodiram as primeiras 

greves. Devemos lembrar que todas as manifestações e movimentos sociais e populares eram 

perseguidos e coibidos pelo Estado. A greve tem lugar central nas reivindicações trabalhistas 

pois, do ponto de vista político-organizacional, Sandoval (1994) “vê as greves como forma de 

luta pelo poder e por melhorias econômicas” (p.15). 

 As primeiras greves de trabalhadores foram organizadas predominantemente pela 

classe operária de pensamento anarquista, em grande parte de imigrantes italianos. Foi o 

momento do “anarco-sindicalismo”, um movimento autônomo, independente, de luta, não 

assistencialista e desvinculado do Estado. Em 1906 foi criada a primeira Central dos 

Trabalhadores, a Confederação Operária Brasileira. Pelo caráter anarquista do movimento, 

apresentava-se descontínuo, tendo momentos de fragmentação da ação. Nessa época também 

havia outro tipo de sindicato, o “sindicalismo amarelo”, com uma ênfase mais assistencialista, 

conservadora e atrelada aos patrões, ao Estado e à classe dominante. Um terceiro tipo de 
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sindicato era o “comunista”, com políticas e práticas sob orientação do Partido Comunista 

Brasileiro – PCB (SERPA, 1999). 

 Na década de 20 inicia-se uma repressão mais dura ao sindicalismo, que é coroada na 

década de 30 com a incorporação do sindicalismo pelo Estado, após o golpe e tomada do 

poder executivo por Getúlio Vargas. Vargas marcou o período do corporativismo, do 

populismo e do controle sindical.  

Com a aprovação da Lei de Sindicalização em 1931 foi criado o sindicato 
oficial, subordinado ao Ministério do Trabalho. Em vez de um órgão de luta, 
o sindicato transformava-se quase que em uma repartição pública, 
encarregada, quando muito, de zelar pelo cumprimento das leis trabalhistas, 
como afirma o sociólogo Álvaro de Vita25 (1989) (apud SERPA, 1999, 
p.127).  
 

Dessa forma, os sindicatos, entidades combativas até então, tornavam-se parceiras do Estado e 

dos patrões. Os sindicatos autônomos sofreram a perseguição do varguismo, ficando assim 

desorganizados e proibidos. Entre 1937 e 1946, no “Estado Novo” getulista, as greves se 

tornaram ilegais e os empregadores não negociavam com os sindicatos. 

 A Consolidação das Leis de Trabalho – CLT – de 1943 institucionalizava essa ligação, 

essa captura dos sindicatos pelo Estado. Os Sindicatos eram atrelados ao Estado, sendo 

aparelhos ideológicos e de legitimação das políticas de Vargas. O movimento sindical “... era 

composto em geral de dirigentes que funcionavam como apêndices do Ministério em 

sindicatos sem maior participação da base” (WELMOWICKI, 2004). 

 Vale citar que muitos conselhos profissionais foram criados nessa mesma época a 

partir da década de 30 e também são “braços” do Estado, tendo a função de fiscalização e 

disciplinarização da profissão. 

     

 

4.1.2.2. Um pouco do cenário das décadas de 50 e de 60 

 

Em 45, o Brasil viu a deposição do ditador Getúlio Vargas imposta pelos militares e o 

mundo viu o fim da 2a Guerra Mundial26, com lacunas na hegemonia mundial na Europa e na 

Ásia e a bipolarização do mundo, no eixo americano e no eixo soviético. Nesse ano, nas 

eleições presidenciais, que contaram com 6.000.000 de votos, houve a vitória do General 

                                                 
25 Vita, Álvaro. Sociologia da Sociedade Brasileira. São Paulo: Ática, 1989. 
26 No qual a cooperação do Brasil com os aliados firmou o grande desenvolvimento das relações políticas-
econômicas-culturais com os EUA. 
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Eurico Gaspar Dutra, da chapa do PSD – Partido Social Democrata. Ele não investiu na 

industrialização e manteve a base da economia brasileira ainda fundada nas exportações de 

café, ou seja, não ocasionou um crescimento econômico para o país e as greves dos 

trabalhadores estouraram. 

“Na conjuntura da democratização (1945/46), o movimento operário e sindical foi 

bastante ativo, mostrando sinais de independência em relação ao Estado, apesar da 

permanência da estrutura sindical de controle” (NOGUEIRA, 1997, p.18), onde foram criados 

movimentos coletivos de trabalhadores, como o Movimento Unificado dos trabalhadores – 

MUT – e a Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil – CGTB.  

 Em 47, Gaspar Dutra apoiado nas políticas anti-comunistas norte-americanas  

pressionou o Supremo Tribunal Federal a tornar ilegal o Partido Comunista. 
As lideranças sindicais e a burocracia federal foram sistematicamente 
expurgadas de comunistas e militantes esquerdistas, sendo seguidas pelo 
Congresso, que em janeiro de 1948 expulsou seus 14 deputados e um 
senador comunistas (SKIDMORE, 1998, p.185).  
 

Assim, quem se beneficiou desse fato foi o PTB – Partido Trabalhista Brasileiro – que acabou 

agremiando os trabalhadores. 

 Dessa forma, com o recrudescimento da opressão, os sindicatos permaneceram 

atrelados nas políticas  populistas, corporativistas e nacionalistas do governo. Permaneciam 

capturados pelo Estado e predominantemente exerciam práticas assistencialistas aos 

trabalhadores. O Governo freqüentemente intervia nos sindicatos e destituía lideranças. 

Nogueira (1997) afirma que do período de 1945 a 1964 existiam duas principais modalidades 

do sindicalismo oficial: a corrente sindical conservadora, atrelada ao Estado, desestimuladora 

dos confrontos; e o sindicalismo político, que buscava mobilizar os trabalhadores e reformas 

na sociedade. 

Percebemos que a proibição das atividades organizadas dos movimentos sociais tinha 

como prerrogativa coibir qualquer tipo de oposição ao governo e ao Estado. 

Nas eleições de 1950, Getúlio Vargas voltou ao páreo cultivando uma imagem de 

populista apadrinhador das classes trabalhadoras, ao mesmo tempo em que mantinha laço com 

as elites dominantes e com o Exército. Voltou à presidência em 1951. Porém, a crise 

econômica (somada à explosão demográfica) e a política do total monopólio estatal sobre a 

recém-criada Petrobrás dividiram o apoio que Vargas tinha dos políticos e militares, que 

temiam um movimento comunista. “Em 1953, sob pressão do FMI e do governo americano, o 

Brasil lançou um programa de estabilização para corrigir o déficit da balança de pagamentos” 
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(idem, p.190/1). Esse fato significava o impedimento ao crescimento da economia com 

medidas salariais e de crédito anti-populista. 

 Em relação ao salário mínimo que carecia de reajuste, o qual já provocara grandes 

greves como a “Greve dos Trezentos mil”, João Goulart, ministro do Trabalho, propôs o 

aumento de 100%, o que representava o reajuste real. Tal medida enfureceu a direita e os 

empresários. Jango teve que renunciar ao cargo, mas Getúlio encaminhou a medida no 

primeiro de maio, o que trouxe descontentamento às elites. A esse fato, somou-se denúncia da 

tentativa de assassinato de seu inimigo político Carlos Lacerda e acusações frente ao 

envolvimento com corrupção. Um golpe de Estado era iminente. Em 24 de agosto de 1954 

Getúlio Vargas se suicidou com um tiro no coração. Com o seu suicídio, Vargas ganhou de 

volta o apoio popular e neutralizou sua oposição. 

 Depois desse incidente, o Brasil foi governado por regimes provisórios, até que a 

eleição de 1955 elegeu Juscelino Kubitschek à presidência, tendo João Goulart como vice. 

Juscelino levou o Brasil a um grande crescimento econômico acompanhado de um grande 

aumento das “desigualdades sociais”. Houve uma industrialização acelerada com grande 

inflação e endividamento externo. Para efetivar sua política, decidiu romper com o FMI – 

Fundo Monetário Internacional e seu programa de estabilização da economia. Seu governo 

culminou com a construção de Brasília e, por muitos, foi qualificado como entreguista aos 

interesses nortes-americanos. 

 Chegava a década de 60 e Jânio Quadros assumiu a presidência com a herança de uma 

forte crise econômica e das grandes dívidas contraídas na gestão anterior. Não tinha base 

partidária e nem grandes alianças políticas, assim tentou manobra política; renunciou e saiu 

do poder. Assumiu o poder, para o medo dos militares e das elites econômicas, o vice-

presidente que teve mais votos: Jango. O populismo voltava ao poder.  

 

Os anos 60, no Brasil, foram muito agitados política e culturalmente. A esquerda e os 

movimentos sociais já começaram com o otimismo pelo êxito da Revolução Socialista em 

Cuba (efetuada em 1o de janeiro de 1959), quando Fidel Castro e seus companheiros 

acabaram com os sessenta anos de pseudo-República no país, tirando do poder o ditador 

Fulgencio Batista (SADER, 1992). Acreditavam que o mesmo poderia ocorrer no Brasil. 

Bucchioni (depoimento em HUR, 2003, p.162) conta sobre a atmosfera da época: 

Na luta imediata contra a ditadura, pelo socialismo, havia uma conjuntura, 
um momento no mundo mágico, porque na década de 60, ela vem a 
posteriori a Revolução Chinesa, a revolução Cubana, importantíssima para a 
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América Latina. Está em plena guerra no Vietnã, então a gente torcia com as 
poucas notícias, que eram censuradas, a gente torcia para o Vietnã derrotar 
os Estados Unidos e havia um movimento no mundo inteiro muito grande de 
lutas (...) Em 68 era a Tchecoslováquia, que dá uma abertura depois é 
repelida violentamente pelo estado soviético, o que se chama a primavera de 
Praga.(...) O Maio de 68 na França, a juventude também no México. Esses 
anos de 66, 67, não só no Brasil, como em outros países como França, 
México, no Leste Europeu, foi uma época muito interessante do ponto de 
vista mundial. 

 

 Nessa década, a criatividade fervilhou em todos os âmbitos da existência: o cinema, a 

literatura, a música, a sexualidade, a política, etc. Iniciam-se diversas tendências políticas, 

como a ORM-POLOP – Organização Revolucionária Marxista – Política Operária, AP – 

Ação Popular, que era ligada à Igreja, o nascimento do PcdoB – Partido Comunista do Brasil- 

originado após cisão interna com o PCB, que até 1964 era a principal força de esquerda. 

O Movimento Estudantil também estava com grande mobilização política. A UNE – 

União Nacional dos Estudantes – organizou os famosos CPCs – Centros Populares de Cultura 

– que representaram uma efervescência no terreno das Artes. Na USP, na luta pela Reforma 

Universitária, “É em 1962 que se realiza a greve em favor da participação dos estudantes nos 

órgãos colegiados na proporção de 1/3 do conjunto dos membros” (ADUSP, 2004, p.11), que 

foi conhecida como a “Greve de um terço”, que era a luta pela paridade entre as três 

instâncias (professores, funcionários e alunos), onde cada uma teria o direito à mesma 

porcentagem dos votos nos órgãos colegiados, projeto que radicalizava a idéia da democracia 

dentro da Universidade. 

Nos anos 60 o pólo de ressonância da política brasileira, das contradições de 
classe, era o movimento estudantil, assim como nos anos 70 o pólo de 
ressonância se transfere para o movimento operário. O movimento 
estudantil passou a desempenhar um papel preponderante na política 
brasileira: um sismógrafo das oscilações produzidas pelo conflito capital e 
trabalho (FREI BETTO, 1988, p.138). 

 

O sindicalismo político também apresentou avanços, questionando a ordem legal 

instituída e  criando entidades intersindicais como o Pacto de Unidade e Ação – PUA -, o 

Fórum Sindical de Debates – FSD – e o Comando Geral dos Trabalhadores – CGT – 

(WELMOWICKI, 2004, p.38).  

Devido ao otimismo da esquerda, os militares se preocupavam com uma ofensiva 

comunista no país. Apenas aceitaram a posse de João Goulart com uma emenda constitucional 

que transformava o sistema presidencialista em parlamentarismo, diminuindo assim o poder 

do presidente. Porém, devido à ineficiência do sistema experimental, um plebiscito nacional 
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em 1963 retornou o sistema aos moldes antigos. Nesse período, a inflação anual beirava os 

100% e Jango deu uma guinada para esquerda, programando decretos que “incluíam 

desapropriação de terras e a nacionalização de todas as refinarias de petróleo privadas” 

(SKIDMORE, 1998, p.215). Tal política deixou extremamente descontente a direita 

conservadora e reacionária. A direita organizou passeatas em defesa à família e à propriedade, 

como a “Marcha da Família com Deus pela Liberdade,” que reuniu entre cem e oitocentas mil 

pessoas. O conflito direto entre esquerda e direita era iminente. 

Assim, nos dias 31 de março e 1o de abril de 64 os militares, contando com o apoio 

dos Estados Unidos, organizaram o Golpe de Estado que depôs o presidente Jango e 

instauraram o regime mais opressor e violento da história brasileira.  

Não se visou à conquista da hegemonia da fração multinacional associada da 
burguesia (...) A articulação golpista teve em vista o oposto – a cessação do 
controle já ineficiente das classes subalternas por meio da ideologia 
consensual do populismo e sua substituição pelo controle coercitivo 
extremado (GORENDER, 1998, p.57). 

 
No golpe, os militares prenderam as principais lideranças políticas da esquerda e no 

Nordeste “pelo menos uma dúzia de organizadores das ligas camponesas e líderes da esquerda 

foram torturados ou mortos” (ibid, p.216). O General Castelo Branco foi nomeado presidente 

e realizou grande perseguição aos movimentos sociais, decretando a prisão de milhares de 

pessoas. O volume de prisões foi tão grande que os presos já não cabiam nos presídios, criou-

se assim os “navios-presídios” na costa de Santos e do Rio de Janeiro (GORENDER, 1998). 

O sindicalismo político também foi coibido, onde o Estado reprimiu qualquer tipo de 

organização dos trabalhadores questionadora, realizando uma série de intervenções em 

Sindicatos; retomava-se assim a hegemonia do poder do Estado sobre a organização sindical e 

recuperava-se a velha estrutura de controle sobre os trabalhadores. No espetáculo da 

repressão, uma transmissão televisiva mostrou a queima da sede da UNE. 

 IAVELBERG afirma: 

 Em 64, toda a esquerda que existia foi desmantelada, foi presa, foi exilada; 
o Movimento Operário se fechou e só a partir de determinado momento, o 
ME começou a se reestruturar; se reestruturou mais rápido que o movimento 
sindical e como era um movimento de classe média, que tinha mais 
possibilidades de se manifestar, se juntou com outros movimentos de classe 
média, que era o pessoal de teatro, o pessoal de música e faziam um tipo de 
oposição (depoimento em HUR, 2003, p.163). 

  

Com os atos institucionais, os militares autoproclamavam o que queriam no poder.  

Com o AI-1 deram poderes extraordinários ao Executivo e o poder de cassar os direitos 
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políticos de qualquer cidadão. Em 1965, com o AI-2, aboliram todos os partidos existentes, 

reabriram as cassações políticas e criaram um sistema bipartidário, com um partido do 

governo (ARENA – Aliança Renovadora Nacional) e um da oposição (MDB – Movimento 

Democrático Brasileiro). A grande manobra do governo era manter maioria permanente da 

ARENA. 

Como os militares não tinham claro o que fazer politicamente para o Brasil, atuaram 

numa política imediatista. Na economia, instituíram “medidas de estabilização financeira 

conforme a técnica recessiva do FMI” (GORENDER, 1998, p.77). Contraíram-se assim 

enormes empréstimos que resultou num crescimento econômico nos primeiros anos de 

ditadura militar e posteriormente numa grande crise. 

Fortaleceram o controle sobre os sindicatos, tornando ilegais as greves e a organização 

de Centrais Sindicais.  

Dois mil e setecentos e oitenta e seis sindicatos tiveram suas diretorias 
cassadas. Nas diretorias sindicais, foram colocados interventores que seriam 
dóceis ao regime e formaram a geração de lideranças ‘pelegas’, dependentes 
diretamente do apoio do regime militar. Os sindicatos deveriam se limitar a 
ser organismos para garantir a colaboração com o Estado e os empresários. 
Quem tentasse descumprir essa norma podia ser deposto de uma entidade ou 
até ser preso e processado. As atividades cotidianas do sindicato deviam se 
ater ao assistencialismo. Uma vez por ano, no mês em que caísse a data-base 
de sua categoria, ele deveria assinar em nome de seus associados os acordos 
coletivos que legitimassem a decisão prévia das autoridades sobre o salário. 
Deviam se omitir de qualquer atividade política e vigiar seus associados 
para que não utilizassem os fóruns sindicais para isso (WELMOWICKI, 
2004, p.42). 

    

O ano de 1966 “marcou a história educacional brasileira,. Brasil e Estados Unidos 

assinaram o acordo MEC-USAID, que imprimiu, ao ensino brasileiro, um caráter mais técnico 

que humanístico” (MEDINA, 1989, p.119), semelhante ao modelo de educação americano, 

que direciona mais a uma formação técnica do que crítica. Protestos e insatisfações dos 

estudantes. 

Nesse período de 1964 a 1968 um fenômeno contraditório ocorreu no movimento 

estudantil e nos grupos clandestinos de esquerda: quanto mais se aumentou a repressão, mais 

se mobilizou a oposição. Acreditamos que o período de crise trouxe uma visibilidade do 

inimigo a se combater, o que tornou a tarefa bem clara e que estimulou os grupos de 

resistência a adotarem técnicas e táticas mais sofisticadas de organização. Em 68, os 

movimentos sociais atingiram seu clímax.  

SADER descreve a atmosfera deste fatídico ano: 
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E aí veio 1968, ano da paixão e morte da Filosofia da rua Maria Antônia. 
Ano convulsivo em que se sucediam rapidamente acontecimentos que 
pareciam anunciar a guerra para a qual nos havíamos preparados. O ano 
escolar começou com a notícia da morte do estudante27 pela PM no 
restaurante estudantil do Calabouço, no Rio. E veio a greve dos 
metalúrgicos em Contagem. E a explosão da revolta estudantil em Paris28. E 
a marcha dos cem mil no Rio29. E o 1° de maio na praça da Sé, em que a 
militância estudantil somou-se às oposições sindicais para escorraçar o 
governador Sodré do palanque. Assim eclode o movimento na USP e a 
Filosofia da Maria Antônia será ocupada pelos estudantes. E se constituirão 
comissões paritárias com os professores e faremos cursos paralelos. Em 
agosto, quando os metalúrgicos de Osasco entram em greve, as lideranças 
circulam pela Maria Antônia e dela saem grupos para apoiar o movimento 
(1988, p.166).  

  

Sader refere-se à Rua Maria Antônia, rua em que se localizava a Faculdade de 

Filosofia Ciências e Letras da USP, reduto de intelectuais e militantes de esquerda. O canto do 

cisne dos movimentos de esquerda é prenunciado pelo conflito USP x Mackenzie, uma 

instituição reacionária de ultradireita no qual se concentravam grupos para-militares armados 

anti-comunistas. 

De repente o pessoal do Mackenzie joga ovos nos alunos da Filosofia que 
cobram pedágio para recolher dinheiro para o Congresso da ex-UNE, e a rua 
se esvazia. Agressões, discursos inflamados e xingamentos. Às 12h daquele 
dia 2, a intensidade da batalha aumenta: paus, pedras, bombas Molotov, 
rojões e vidros cheios de ácido sulfúrico cruzam os poucos metros que 
separam as duas faculdades (MEDINA, 1989, p.21).  

 

No Mackenzie estão membros de grupos de extrema direita, como o Comando de Caça 

aos Comunistas- CCC30-, a Frente Anticomunista- FAC-, o Movimento Anticomunista- 

MAC- e cerca de 10.000 alunos, alguns com armas de fogo. Já na Filosofia, estavam membros 

da esquerda, da Polop - Política operária, da ex-UEE -União Estadual dos Estudantes e cerca 

de 2.500 alunos. 

O combate do dia 3 é tão violento quanto o do dia anterior, com muitos 
feridos e um morto: o estudante José Guimarães, aluno do Colégio Marina 
Cintra, terceira série do secundário, 20 anos, passava pela Maria Antônia e 
resolveu ajudar a USP. Recolhia pedras para os uspeanos (...) (idem).  

                                                 
27 O estudante secundarista Édson Luís de Lima Souto. Seu assassinato  gerou muitos protestos e manifestações 
contra a ditadura e a repressão. 
28 O histórico maio de 68. 
29 Passeata contra a repressão, comandada por organizações estudantis proibidas, como a UNE. 
30 O CCC: Comando de Caça aos Comunistas, agrupamento paramilitar de direita que atuava com cobertura de 
setores da polícia política. Reportagem da época feito por O Cruzeiro cita entre os seus membros que teriam 
comandado o ataque à USP: Raul Nogueira Lima (o Raul Careca), João Marques Flaquer, Francisco José 
Aguirre Menin, Boris Casoy, Raffi Kathlian (que aparece em plena ação em fotos feitas por uma fotógrafa da 
Folha da tarde, negrito nosso) e outros (Santos, 1988, nota de rodapé, p. 164). 
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Medina traz outro depoimento do conflito: "O tal do Dirceu que hoje é deputado, não? 

Subiu no casarão velho da esquina com a rua Dr. Vila Nova e segurando uma camisa 

ensangüentada dizia: mataram nosso amigo, mataram nosso amigo" (1988, p.19). 

A derrota da esquerda foi o prenúncio do fim. Em outubro de 1968, a repressão destrói 

o Movimento Estudantil aprisionando todos os participantes do XXX Congresso da UNE, em 

Ibiúna. Em dezembro o golpe mais forte, os militares emitiram o AI-5: 

O Congresso foi fechado (embora não abolido) e todos os crimes contra a 
‘Segurança Nacional’ passaram a ser da alçada da Justiça Militar. A censura 
foi introduzida, visando especialmente à televisão e ao rádio (...) Escuta 
telefônica, violação de correspondência e denúncias por informante 
tornaram-se lugar comum. As aulas nas Universidades eram controladas e 
uma onda de expurgos atingiu os principais docentes (...) As forças de 
segurança puseram na mira especialmente clérigos e estudantes da oposição 
(SKIDMORE, 1998, p.232) 

 

Em abril de 1969, a ditadura compulsoriamente aposenta e demite vinte e sete 

professores da USP, dentre estes o vice-reitor em exercício Hélio Lourenço de Oliveira e a 

nata dos pensadores brasileiros, como Paul Singer, Octavio Ianni, Florestan Fernandes, João 

Batista Villanova Artigas, Jean Claude Bernadet, Fernando Henrique Cardoso, dentre outros. 

Ou seja, qualquer tipo de oposição foi brutalmente desarticulada, proibida e foi colocada fora 

da Lei. Restava aos militantes de esquerda largar o movimento ou partir para a Luta Armada. 

Nesse quadro surgiram alguns grupos guerrilheiros pró-revolução e pela libertação nacional, 

chamados de terroristas pela imprensa, como a ALN – Aliança Libertadora Nacional – de 

Carlos Marighela, a VPR – Vanguarda Popular Revolucionária, a VAR – Palmares – 

Vanguarda Armada Revolucionária, o MR-8 – Movimento Revolucionário Oito de Outubro, 

entre outros. Partidos da esquerda também pegaram em armas, como o PCBR – Partido 

Comunista Brasileiro Revolucionário, dissidência do PCB e o PcdoB – Partido Comunista do 

Brasil, outra dissidência do PCB, que organizou um núcleo guerrilheiro em Araguaia, Sul do 

Pará, no qual cerca de setenta militantes foram trucidados por milhares de militares em 74. 

Com o AI-5 iniciava o período mais violento da ditadura militar somado à posse como 

presidente pelo general Emílio Garrastazu Médici. A repressão, as perseguições, a violência 

de Estado tornavam-se prática instituída, o que culminou com a morte, a tortura e o 

desaparecimento de centenas de militantes de esquerda; muitos deles ainda nem tiveram seu 

destino revelado. As greves dos trabalhadores estavam proibidas. É a época do lema proferido 

pela ditadura “Ninguém segura este país! Brasil, ame-o ou deixe-o!”. O saldo da repressão 
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militar de 1964 a 1979 foi de 50.000 prisões, 20.000 casos de tortura pela repressão, 360 

militantes de esquerda assassinados, 144 desaparecidos, milhares de exilados e 780 cassações 

de direitos políticos por 10 anos (GORENDER, 1998). 

 

Nesse contexto de absoluta repressão no país é que se organizam as entidades de 

classe da Psicologia. 

 

 

4.1.3. A criação do curso de Psicologia 

 

Neste momento, antes de falarmos da constituição das entidades de classe dos 

psicólogos, focaremos a época em que foram criados os cursos de Psicologia no Ensino 

Superior, ou seja, partiremos do período universitário da Psicologia para o período 

profissional, do terceiro ao quarto período, categorizados por Pessoti (1988). 

 O curso de Psicologia nasceu no Brasil na confluência de ramos da Filosofia, da 

Pedagogia, do Direito e da Medicina. Em São Paulo, na Universidade de São Paulo, a 

Psicologia tinha duas principais raízes: O curso de Filosofia e o da Pedagogia. 

 

Em São Paulo, o ensino da Psicologia, na seção de Filosofia já tem uma 
pequena e significativa história. Criada a Universidade em 1934, a 
Psicologia foi lecionada de 1935 a 1944 cumulativamente com a História da 
Filosofia pelo professor, vindo da França para esse fim, Jean Maugüe. Na 
melhor tradição francesa, eram suas aulas obras primas na arte da 
dissertação (CABRAL, 1950, p. 44).  
 
Por volta de 1945/1946, essa cadeira de Filosofia foi desmembrada e criou-
se especificamente uma cadeira de Psicologia, que foi assumida pela 
Annita31, então, aí sim, havia uma cadeira de Psicologia, mas separada 
porque antes era apenas uma disciplina na cadeira de Filosofia, agora já tem 
uma cadeira de Psicologia, que ficou com a Annita e foi dessa maneira que 
começou a clínica (depoimento em BOTELHO, 1989, p. 64). 

  

O professor Jean Maugue ocupou a cátedra de Psicologia de 1935 a 1944. Depois dele, 

Otto Klinenberg ocupou até 1947 e depois a Profa. Annita Cabral. Na cátedra de Psicologia 

Educacional, estava desde 1936, a Profa. Noemy da Silveira Rudolfer, que havia antes 

trabalhado como auxiliar de Lourenço Filho. Assim, nos anos 40, a Psicologia passa a ser 

disciplina obrigatória nos cursos de Filosofia, Ciências Sociais, Pedagogia e os de 
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Licenciatura na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras. Com o crescimento da Psicologia 

nas Ciências Humanas, ela deixa de ser acessório à Psiquiatria. 

Em 1950, os estudantes de Filosofia da USP já se movimentavam no que podemos 

chamar de primeira manifestação estudantil para a constituição do curso de Psicologia. 

Estudantes prepararam um documento analisando a quantidade da carga horária de Psicologia 

no curso e reivindicavam ampliações e criação de um laboratório. Tal documento 

(BOTELHO, 1989, p. 98 & 256), aprovado pelo II – Congresso da UEE-SP (União Estadual 

de Estudantes) foi mandado para a diretoria da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras – 

FFCL, mas não foi aprovado. As lutas estudantis reivindicavam também a ampliação da 

cadeira de Psicologia. Como ainda não existia curso regular de Psicologia, os que pretendiam 

exercer essa área, acabavam cursando Filosofia. 

Em novembro de 1953 foi apresentada uma proposta de criação de um curso de 

Psicologia à Congregação32 da FFCL. Assim, em dezembro “constituiu-se uma comissão para 

a criação do curso de Psicologia, presidida por Milton Camargo da Silva Rodrigues (...)” 

(MORAIS, 1999, p.54). De 07 a 10 de dezembro desse mesmo ano realizou-se o I Congresso 

Brasileiro e Jornada Latino Americana de Psicologia em Curitiba/PR e Annita de Castilho e 

Marcondes Cabral tornou pública a proposta de criação do curso de Psicologia na USP. 

Assim, foi discutido no plenário “o Projeto apresentado pela Associação Brasileira de 

Psicotécnica ao Congresso Nacional, para a criação de um curso de Psicologia com formação 

técnica” (idem). Assim, “nesse mesmo ano, constituiu-se uma Comissão encarregada da 

elaboração de Ante-Projeto de criação de Cursos de Psicóloga, presidida por Nilton Campos, 

secretariada por Annita de Castilho e Marcondes Cabral, e com representantes estaduais (...)” 

(idem, p.55). Porém, Annita de Castilho opôs o seu apoio ao projeto, pelo caráter de formação 

proposto, eminentemente técnico.   

 Mello (1975) cita as justificativas para tal proposta que se referiam à demanda de 

“profissionais psicologistas, quer por parte de repartições estaduais e paraestatais, quer por 

empresas particulares” (p.25), e condições que se referiam à formação recebida por esses 

profissionais:  

Considerando que constitui um prejuízo científico, social e moral a 
progressiva constituição, dessa forma, de um corpo de práticos-
psicologistas, em nível muito inferior ao requerido pelo estado atual da 
ciência, bem como pelas altas responsabilidades de uma autêntica profissão 
psicológica (idem).  

                                                                                                                                                         
31 Annita de Castilho e Marcondes e Cabral 
32 Instância máxima de deliberação da Faculdade. 
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Mello afirma que “o novo curso deveria representar uma correção do sentido 

pragmático que se vinha imprimindo à formação dos psicotécnicos e uma valorização do 

aprendizado científico em nível universitário” (idem). Essa proposta não foi aprovada, porém 

a movimentação para a constituição de cursos de Psicologia já se fazia tanto na USP como no 

Sedes Sapientiae. 

Ocorreram dissidências entre propostas do Rio de Janeiro e as de São Paulo. 
Professores do Rio de Janeiro encaminharam um Projeto ao Congresso 
Nacional, em São Paulo (MORAIS, 1999, p.90): Dante Moreira Leite, 
representando as cátedras de Psicologia-Filosofia e Psicologia Educacional-
Pedagogia da FFCL/USP, a Sociedade de Psicologia de São Paulo e 
Associação Brasileira de Psicólogos, redigiu um ante-projeto substitutivo ao 
projeto em tramitação no Congresso Nacional (MORAIS, 1999, p.55) 
Através de solicitações a Carlos de Castilho e Marcondes Cabral, chefe da 
bancada paulista e Deputado Federal, apoiado ainda pelo Deputado Souza 
Campos, nomeou-se Adaucto Lucio Cardoso como relator do Ante Projeto 
de São Paulo (ibid, p. 56).  

  

Logo a seguir, em 1954, cria-se o curso de especialização em Psicologia Clínica na 

cadeira de Psicologia da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras – FFCL. Annita de Castilho 

e Marcondes Cabral convida Durval Bellegarde Marcondes a participar da organização deste 

curso, que já tinha a experiência de coordenação da Seção de Higiene Mental Escolar da 

diretoria de Saúde Escolar da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (BOTELHO, 

1989, p.70-87).   O Sedes Sapientiae abriu o curso de especialização um ano antes da FFCL, 

devido ao fato que o Governo havia liberado verbas à Madre Cristina; mais tarde à USP. 

Criado o curso de especialização na FFCL, ele era profundamente teórico, tinha a 

duração de três anos e a formação era para o bacharelado e não profissionalizante, ou seja, 

não enfatizava ao aluno à prática profissional de psicólogo. Como ainda não havia clínica, os 

recém especialistas iam "treinar" com os pacientes na Seção de higiene mental escolar, 

primeiramente aplicando testes. 

 Na USP, existia um conflito entre as duas vertentes ligadas à formação da Psicologia: 

a Filosofia, na figura de Annita Cabral e a Pedagogia, na figura de Noemy da Silveira 

Rudolfer. A cadeira de Psicologia Educacional na Pedagogia já existia desde 1934.  

(...) Primeiro ela33 teve que conseguir um departamento de Psicologia 
separado da Seção de Filosofia, depois ela teve que conseguir que esse 
departamento se transformasse num curso de Psicologia, e, no fim, se juntou 
todo mundo para conseguir um Instituto de Psicologia, mas ela foi cortada 
(depoimento em BOTELHO, 1989, p.124).  

                                                 
33 Annita Cabral. 



 

 

62

 

 
Em 1957, o curso de Psicologia foi criado pela Lei Estadual n. 3862 de 28/05/1957, 

em nível de bacharelado e licenciatura, ministrado na USP e no Sedes Sapientiae. Constituiu-

se um departamento de Psicologia na FFCL e o curso teve início em 1958. 

Assim, em 1962 foi possível a regulamentação da profissão com a Lei 4.119 de 27 de 

agosto de 1962, conquista inédita no que se refere à regulamentação da profissão do 

psicólogo. Para Mello (1975), a regulamentação da profissão significou uma certa 

tecnicização dos cursos de Psicologia, no qual se coloca em destaque a figura do profissional 

liberal.  

Em suma, antes de 1962, os cursos superiores de Psicologia não eram 
profissionalizantes; após a regulamentação dos cursos, e da profissão, 
tornaram-se estritamente profissionalizantes, de acordo, aliás, com a própria 
Lei n. 4119. Entretanto, se essa profissionalização do Ensino Superior 
eliminou a precariedade na formação dos técnicos e valorizou a profissão, só 
o fez ao custo de uma adesão indiscriminada aos padrões societários de culto 
ao profissional liberal. É verdade que muitas irregularidades na aplicação 
das técnicas psicológicas foram, assim, sanadas. Mas antes de se transformar 
num profissional liberal, isto é, antes da regulamentação profissional, o 
psicólogo, bem ou mal, trabalhava nas escolas, nas indústrias, em cargos 
públicos que, muitas vezes, ajudaram a criar. Havia algo de mais urgente a 
realizar, que era demonstrar, fosse como fosse, a importância social da 
profissão (p. 41/2) 

 

 

4.1.4. A regulamentação da profissão 

 

 Antes da regulamentação, os fundamentos científicos da Psicologia eram tratados nas 

Sociedades Científicas (SANTOS, 1992), sendo um fórum privilegiado para os psicólogos se 

encontrarem e discutirem sobre as questões da categoria as reuniões da SBPC – Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência. Samuel Pfromm Netto afirma que os anais da SBPC 

contêm riquíssimas informações acerca da nascente profissão (CRP-06, 1994, p.25).  

Além de reuniões da SBPC, podemos citar duas entidades importantes na época: a 

Sociedade de Psicologia de São Paulo – SPSP - e a Associação Brasileira de Psicólogos - 

ABP. A SPSP foi fundada em 11/11/1945 em decorrência da visita como Professor convidado 

de Otto Klinenberg (juntamente com a Profa. Annita Cabral), que foi um elemento catalisador 

para criar a Sociedade. Muitos participantes da SPSP participaram posteriormente dos 

Conselhos.   
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A atuação da Sociedade de Psicologia de São Paulo foi decisiva, reunindo 
psicólogos preocupados com o aperfeiçoamento da Psicologia como ciência 
e seu desenvolvimento como profissão. Ela promoveu reuniões científicas, 
conferências, cursos de extensão e seminários, e participou da organização 
de Congressos no Brasil e no exterior. Além disso, publicou, com 
regularidade, a sua importante revista, Boletim de Psicologia (CRP-06, 
1994, p.16) 

 

Samuel Pfromm Netto afirma: 

A Sociedade foi, inegavelmente, o foco principal de irradiação da Psicologia 
em todo o Estado, porque além de congregar os que então exerciam 
atividades relacionadas com a Psicologia, passou a desenvolver um amplo 
programa de cursos de especialização, de preparação em técnicas 
psicológicas, conferências, palestras, etc. Quer me parecer que a Sociedade 
de Psicologia de São Paulo foi a pioneira, as outras vieram depois, mas isso 
precisaria verificar. O fato é que os outros Estados seguiram o caminho 
paulista de criarem também esses organismos que integravam, que reuniam 
os psicólogos (CRP-06, 1994, p.60). 

 

A SPSP “era a primeira entidade que os reunia e um grupo dos participantes começou a 

preocupar-se com a formação ética e o exercício da profissão” (Jornal do Psicólogo, n.5 

maio/setembro de 1982, p.4). Paralelo a esse projeto, surgia um projeto de Lei que dava plenos 

poderes ao médico na área da saúde, inclusive “a incumbência de exercer as funções que esse 

grupo já estava realizando” (idem). Assim, em São Paulo e no Rio de Janeiro, um grupo de 

profissionais começou a se articular até que um “deputado que se interessou particularmente 

pelo caso propôs-se a formular um novo projeto de lei que regulamentasse de vez a profissão 

de psicólogo” (idem).   

  

 A ABP foi fundada em 10 de outubro de 1954 por iniciativa de Annita de Castilho e 

Marcondes Cabral “e Carolina Martuscelli Bori foi sua primeira presidente, essa Associação 

surgiu devido à necessidade de se criar uma entidade que pudesse reivindicar a legalização 

profissional em nível nacional” (ABP, 1957 apud MORAIS, 1999, p.55). Além de sua 

atuação acadêmica e representativa, a ABP tornou-se uma espécie de representante da 

International Union of Scientific Psychology que em muitos Congressos internacionais tinha 

como representantes o Prof. Arrigo Leonardo Angelini da USP e a Profa. Aniela Ginsberg da 

PUC-SP. As duas entidades também assumiam papel representativo no que diz respeito às 

tentativas de regulação da profissão. Por exemplo, o código de ética profissional vigente em 

fins dos anos sessenta foi elaborado por essas entidades: 
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Trata-se, é verdade, de um Código provisório, elaborado por iniciativa de 
algumas sociedades de Psicologia do país, e aprovado na Assembléia Geral 
da Associação Brasileira de Psicólogos, realizada em Blumenau, por ocasião 
da XVIII Reunião Anual da SBPC, em 12 de julho de 1966, como o Código 
de Ética do Psicólogo Brasileiro. Tinha por fim servir de guia profissional, 
enquanto era aguardada a criação do Conselho Federal de Psicologia 
(MELLO, 1975, p.99). 

 

Foi no ano de 1954 que “o Arquivo Brasileiro de Psicotécnica publicou um projeto de 

lei sobre a formação e regulamentação da profissão de psicologista, prevendo a organização 

de cursos de bacharelado e licenciatura em Psicologia Educacional, Clínica e do Trabalho” 

(CRP-06, 1994, p.17). 

Em 1958 foi apresentado um projeto para o reconhecimento da profissão elaborado 

pelas Sociedades de Psicologia e pelas cátedras de Psicologia e Psicologia Educacional da 

USP, que  

desembocou num projeto de lei, de n. 3.825, apresentado ao Congresso 
Nacional pelo Ministério de Educação e Cultura. Ao chegar à Câmara dos 
Deputados, o projeto foi objeto de muitas discussões, acabando por gerar um 
substitutivo, elaborado pela Associação Brasileira de Psicólogos (idem).  
 

Devido às contrariedades entre interesses dos psicólogos, governo e setores da área médica, o 

projeto acabou não sendo aprovado. Porém a SPSP e a ABP “elaboraram um substitutivo ao 

projeto original e enviaram ao Congresso Nacional, acompanhado de uma justificativa 

redigida pelo psicólogo Dante Moreira Leite” (idem), do qual o parecer do deputado relator, 

Adaucto Lucio Cardoso, foi favorável. 

E o trabalho de articulação da categoria não era pequeno, o CRP-06 cita o noticiário 

do Boletim de Psicologia34: 

o mais extenso e profundo nos seus resultados foi a reunião realizada a 
27/12/60, que contou com a presença do deputado Lauro Cruz. Dessa 
reunião participaram 20 psicólogos, representando 26 entidades paulistas de 
Psicologia – associações, serviços públicos e particulares e escolas que 
mantêm ou se interessam pela formação universitária em Psicologia. O 
resultado foi o memorial de seis páginas datilografadas, enviado pelo 
presidente da Sociedade de Psicologia de São Paulo ao deputado Lauro 
Cruz, que teve como título ´Respostas e sugestões às questões surgidas em 
reunião de 27/02/60, seguindo a ordem e numeração do Substitutivo 
Adaucto Cardoso (1994, p.19). 

 

A regulamentação da profissão de psicólogo ocorreu pela Lei n. 4119 de 27/08/1962 

sancionada pelo então presidente da república, João Goulart, e dispõe sobre a formação em 
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Psicologia e regulamenta a profissão de Picólogo. Essa lei foi derivada do substitutivo 

apresentado pelas associações de psicologia. Vimos que foi um trabalho conjunto e articulado 

entre as entidades de classe de Psicologia e deputados participantes do Congresso Nacional. A 

regulamentação da profissão foi a realização de uma reivindicação da sociedade organizada 

em associações de Psicologia, que se articulavam em congressos e reuniões. Foi uma 

conquista inédita, “o Brasil tornou-se o único país a adotar uma legislação reguladora da 

profissão do psicólogo em todo o território nacional” (CRP-06, 1994, p.20).   

 Santos (1992) erroneamente atribui à outra associação de destaque o ordenamento da 

profissão nos anos 50: “Foi o Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo onde se 

iniciou, imediatamente, um trabalho de elaboração de um projeto de lei que, em 1962, veio se 

transformar na Lei 4.119” (p.7). Dizemos erroneamente, pois o Sindicato só veio a se 

constituir como associação em 1969 e como sindicato em 1973, ou seja, anos depois da 

regulamentação da profissão, embora o grupo de pessoas fosse quase o mesmo. 

 Vale lembrar que a aprovação da regulamentação se deu com um trabalho político de 

articulação das entidades de classe com o governo: “Conseguimos aprovar o projeto tal qual 

queríamos, graças também ao deputado Clóvis Stenzel, líder do governo na Câmara. Ele 

apresentou o projeto e o defendeu de todas as formas possíveis contra todos os tipos de 

resistência” (idem). Santos diz que a tramitação do projeto na Câmara durou mais de três 

anos, perpassando os governos de Juscelino Kubitschek, de Jânio Quadros e sendo aprovado 

no governo de João Goulart. Velloso (1988) já afirma que o processo foi mais demorado: 

Passaram-se dez anos até que a persistência, a habilidade e a brilhante 
inteligência de Lourenço Filho conseguissem que o ante-projeto de Lei fosse 
devolvido ao ministro, e ainda assim eivado de mutilações e restrições 
impostas à proposta original da Associação Brasileira de Psicologia 
Aplicada. Uma vez remetido o ante-projeto ao Congresso, seu primeiro 
relator, Deputado Adaucto Lucio Cardoso dedicou-se ao estudo atento da 
questão (...) Teve então o bom senso e a lucidez de optar por um ante-
projeto substitutivo, encaminhado ao Congresso por Associação de 
Psicólogos de São Paulo35. Tal substitutivo, além de elaborado por um grupo 
de psicólogos altamente competentes, não tinha sofrido as restrições e 
mutilações impostas ao ante-projeto da ABPA. E foi esse substitutivo que, 
através de discussões e aprovação no Congresso, se transformou na Lei 
4.119 (p.6). 

  

 Houve muitos ataques de outras áreas com a sanção da Lei 4.119, principalmente da 

área médica, onde alguns afirmavam que “O psicólogo, como a enfermeira, só deve obedecer 

                                                                                                                                                         
34 Noticiário. Regulamentadas a formação e a profissão do psicólogo no Brasil, Boletim de Psicologia, ano XIV, 
n. 44 jul./dez. 1962, p. 70. 
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as ordens do médico” (VELLOSO, 1988, p.7).  Angelini afirma que houve uma grande 

resistência da classe médica, que não queria a regulamentação da profissão de psicólogo, pois 

acreditavam que essa profissão nascente estaria retirando atribuições profissionais do médico. 

Então, no documento tiveram que usar um estratagema e omitir qualquer alusão de que o 

psicólogo faria psicoterapia e psicologia clínica; assim, ao invés desses termos colocaram 

como alínea d do artigo 13 “solução de problemas de ajustamento”, ficando assim camufladas 

a questão clínica e psicoterapêutica (ANGELINI, A L- vídeo). 

 

 Pe Benko (1988) diz que “a Lei 4119 de agosto de 1962 institucionalizou a formação e 

a profissão do psicólogo do país. Acabou com a auto-definição, com a geração espontânea dos 

psicólogos” (p.21). Dessa forma, o MEC criou uma comissão para inscrever os psicólogos 

que já exerciam a profissão há mais de cinco anos. Uma comissão foi formada pelos 

Professores Lourenço Filho da Universidade do Brasil36, Padre Antonius Benko da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), Pedro Parafita Bessa da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), Carolina Martuscelli Bori da USP e Enzo Azzi da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, depois substituído por Arrigo Leonardo 

Angelini da USP. Esse grupo analisou 1431 pedidos de inscrição e aceitou 38%; aprovou 

condicionalmente 18% e negou 44%. Além desse trabalho, essa comissão  

(...) também passou a elaborar uma proposta de regulamentação da Lei 
4.119. Além disso, membros da comissão colaboraram com o Conselho 
Federal de Educação para fixar um currículo mínimo e a duração do curso 
de Psicologia, resultando no parecer n. 403, do relator Valnir Chagas, e na 
resolução sobre a matéria, ainda em 1962. A regulamentação da lei 4.119 só 
viria em 21/1/1964 com o decreto n.53.464 (CRP-06, 1994, p.21).  
  

 Porém a aprovação de Lei 4119 não foi inteiramente satisfatória. Ela não criou 

automaticamente as instâncias de regulação, como acontece na maioria das outras profissões, 

ou seja, não havia a previsão de constituição dos Conselhos Profissionais de Psicologia e; para 

Enzo Azzi37, a Lei “(...) é apenas aparentemente clara, na realidade bastante confusa e 

imprecisa, talvez para não criar (...) problemas de competência recíproca, de superposições e 

de rivalidades” (apud CRP-06, 1994, p.21), no que se refere à interface da atuação do médico 

e do psicólogo. Depois da promulgação dessa Lei, demorou quase dez anos para a 

                                                                                                                                                         
35 Na verdade Associação Brasileira de Psicólogos e Sociedade de Psicologia de São Paulo. 
36 Hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. 
37 AZZI, E. A situação atual da profissão de psicólogo no Brasil, Boletim de Psicologia, vol. XVI-XVII, n. 47-
50, jan./dez. 1964/65 (publicado em 1966), p. 48.  
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constituição dessas entidades. Tendo em vista que a parte respectiva à criação dos Conselhos 

não foi colocada na lei 4.119, Azzi diz: 

Estranhei não ver, na regulamentação assinada pelo sr presidente da 
República, toda a parte que a Comissão tinha sugerido, referente à criação 
do Conselho Federal de Psicologia, com juridisção em todo o território 
nacional, e dos Conselhos Regionais de Psicologia, com funções de 
disciplina e fiscalização do exercício profissional do Psicólogo (ibid, p.22).  

 

Colocava que a Lei era condição necessária, mas não suficiente, deveriam ser instituídos os 

Conselhos Profissionais de Psicologia senão a categoria não teria força e legitimidade na 

relação com outras profissões. Então, a questão que fica é por quê tal parte, dos conselhos 

profissionais, foi retirada da lei?  

 

 Como os Conselhos Profissionais não foram instalados: 

Com o reconhecimento da Lei, a Sociedade de Psicologia de São Paulo 
passou a exercer nesta região as atribuições de regulamentar e fiscalizar a 
profissão, assim como lidar com as questões trabalhistas. Esta entidade 
exercia estas atribuições sem uma base jurídica-formal e, por isso mesmo, 
uma de suas lutas foi possibilitar a criação dos Conselhos de Psicologia e do 
Sindicato dos Psicólogos (Jornal do CRP, n.50, agosto de 1987, p.4). 

  

 Após a regulamentação, Chaves (1992) afirma que a atuação profissional foi 

corporativista, no que se refere à delimitação e ampliação do espaço da psicologia na 

sociedade, pois o campo profissional predominantemente era ocupado por médicos. Foi o 

momento da criação de mais cursos e da consolidação da profissão. Diz que o golpe militar de 

1964 prestou um desserviço para a relação entre Psicologia e sociedade, pois a repressão e o 

controle aos movimentos organizados dificultaram tal interação. 

 Como os psicólogos não tinham nenhum órgão regulador: 

Em 69, o Ministério de Educação tomou a iniciativa de organizar uma 
Comissão para elaborar o ante-projeto de Lei que criaria os Conselhos 
Federal e Regionais de Psicologia (...) No entanto, para estudar o ante-
projeto de Lei dos Conselhos, foram designados uma educadora 
(Presidente), um elemento do Ministério do Trabalho, versado em estrutura 
de Conselhos; e fora solicitado ao Ministério de Saúde um terceiro membro, 
na expectativa – declarada – de que viesse um médico. Assim, para opinar e 
discutir assunto de exclusivo interesse dos psicólogos, nenhum deles seria 
chamado a participar (VELLOSO, 1988, p.8) 

 

 Entretanto, o Ministério de Saúde não indicou um médico como era esperado e sim 

uma psicóloga, Elisa Velloso (aqui citada), para participar desta comissão. Antes da criação 
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de um órgão orientador e fiscalizador da categoria, era o MEC que ficava responsável e que 

fazia as inscrições dos psicólogos. 

Em face aos muitos ataques que eram feitos à categoria, a maioria proveniente dos 

médicos, houve um grande esforço em criar a Lei dos Conselhos de Psicologia para defender 

a profissão dos psicólogos. Porém, mesmo aprovada, demorou-se para que se instalasse: 

Era evidente que, para proteger-se, a Psicologia necessitava urgentemente de 
seu próprio órgão de orientação e fiscalização, já criado em Lei: os 
Conselhos. Apelamos então para familiares de colegas ligados ao então 
Ministério do Trabalho. E foi graças ao Ministro Barata, atendendo a esse 
pedido, que se instalaram o Conselho Federal e Regionais. Não foi fácil a 
primeira etapa desses Conselhos sem recursos para sede própria ou diárias, o 
Conselho Federal ‘hospedou-se’, em fase inicial, graças à generosidade da 
Conselheira Virgínia Bicudo, que o acolheu em sua própria residência em 
Brasília. (ibid, p.10/1) 

 

  

4.2. A Associação Profissional dos Psicólogos do Estado de São Paulo - APPESP 

 

 4.2.1. A Criação da Associação profissional 

 

 Depois de aprovada a criação dos cursos de Psicologia e a regulamentação da 

profissão do psicólogo pela Lei 4119/62, ainda não havia entidades de classe representativas 

da categoria. Assumiam esse papel as Sociedades e Associações de Psicologia, tendo destaque 

em São Paulo a Sociedade de Psicologia de São Paulo e a Associação Brasileira de 

Psicólogos.  

 

E foi por iniciativa conjunta da SPSP e da ABP que foi criado o protótipo do Sindicato 

dos Psicólogos no Estado de São Paulo. Organizaram-se encontros entre paulistas e cariocas 

para pensar numa associação pré-sindical, sendo a do Rio criada antes que a de São Paulo: 

Às dezesseis horas do dia vinte de dezembro de mil novecentos e sessenta e 
nove à Rua Monte Alegre 984, sede da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, reuniram-se os psicólogos que atenderam ao anúncio pela 
imprensa, publicado em vários jornais do dia cinco do mesmo mês e cujas 
assinaturas constam de livro próprio sob a residência da Dra. Mathilde 
Neder. Abrindo os trabalhos a Sra. Presidente esclareceu que os objetivos da 
reunião eram o de trocar idéias sôbre (sic) a fundação da associação 
profissional de classe. Acentuou a presidente que, embora a profissão do 
psicólogo estivesse regulamentada desde o ano de 1962, pela lei n. 4.119, 
até hoje não dispunha de órgão para representação e defesa de seus legítimos 
interêsses (sic) perante o Poder Público. A idéia da Associação, que surgiu 
de um movimento espontâneo da classe, contou imediatamente com o apoio 
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das diretorias das demais associações científicas e culturais da Psicologia, 
sediadas em São Paulo ficando ela, Mathilde Neder incumbida de transmitir 
aos presentes as informações de que dispunha para consecução dos objetivos 
previstos. Após essas explicações, seguiu-se amplo debate e troca de 
informações entre os presentes a respeito do trabalho do psicólogo, de sua 
valorização pela comunidade e da necessidade de amparo legal à profissão. 
Usaram da palavra, a seguir, os psicólogos Romeu de Freitas Cajueiro e 
Marcos Goursand de Araújo os quais prestaram várias informações sobre a 
organização de uma entidade de classe, de acordo com as instruções legais e 
regimentais do país, a respeito do assunto. Após essas explicações, 
continuaram os debates e esclarecimentos entre os presentes sendo 
ressaltada por todos a conveniência e a necessidade da imediata fundação da 
Associação Profissional, com vistas à sua posterior transformação em 
"sindicato" (Ata da Reunião da Fundação da Associação Profissional dos 
Psicólogos do Estado de São Paulo). 

 

 A criação da Associação foi aprovada por unanimidade de votos dos presentes, dos 24 

votantes. “Logo após, a sra. Presidente passou a ler o texto dos estatutos, a cargo de uma 

comissão e elaborado de conformidade com o modêlo (sic) aprovado pelo Ministério do 

Trabalho, o qual posto em votação, foi unanimente (sic) aprovado, após vários debates e 

esclarecimentos” (idem). Percebe-se o interesse em que a comunidade valorize a profissão, 

como se sua eficácia já estivesse pressuposta. 

 A primeira diretoria eleita também unanimemente pelos presentes era composta de 

Oswaldo de Barros Santos (presidente), Romeu de Freitas Cajueiro (vice presidente), Lydia 

de Portugal Rodrigues (secretária) e Waldecy Alberto Miranda (tesoureiro). Vale citar que no 

Conselho Fiscal dois dos três integrantes eram Moysés de Campos Aguiar Netto e Joel 

Gosling, que depois se tornariam conselheiros do CRP-06. 

 Após a escolha das pessoas a ocupar os cargos, discutiu-se o valor da mensalidade ou 

anuidade a ser cobrada dos associados. A proposta explícita era de formar a associação para 

que no futuro próximo se tornasse Sindicato. Assim, a tarefa era “... requerer no menor prazo 

possível o registro da associação no órgão competente do Ministério do Trabalho, de acordo 

com a legislação em vigor” (idem). Um prazo que durou sete meses, pois o registro na 

Delegacia Regional de Trabalho data de 14/07/70. 

 A documentação da Associação Profissional de Psicólogos do Estado da Guanabara38 

serviu de referência para a APPESP; o estatuto é uma cópia praticamente idêntica com 

pequenas alterações; muda-se cidade do Rio de Janeiro e Estado da Guanabara para cidade e 

Estado de São Paulo; no Artigo 20 muda-se na 1º. Linha “por se achar” para “achando-se” e 

                                                 
38 Como era conhecida a Grande Rio de Janeiro. 
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no segundo parágrafo, item a) do artigo 15 ao invés de “sempre que solicitado” por “e 

representação da sociedade”. 

 No estatuto, os objetivos da associação eram:  

Art. 1º. A associação profissional dos Psicólogos do Estado de São Paulo, 
com sede e fôro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, é constituída 
para fins de estudo, coordenação, proteção, e com o intuito de colaboração 
com os poderes públicos e as demais associações, no sentido de 
solidariedade social dos psicólogos e de sua subordinação aos interesses 
nacionais (Estatuto da APPESP).  
 

Ou seja, a associação desde sua origem já tinha um caráter específico e corporativo de 

proteção e solidariedade dentro da categoria e uma relação associativa com o Poder Público e 

o Estado, representado na época pela ditadura militar. Outros pontos que fortalecem o vínculo 

com o Estado da ditadura militar são: o art. 2º. prerrogativas da associação: “c) Colaborar com 

o Estado, como órgão técnico e consultivo no estudo e solução dos problemas que se 

relacionam com a sua categoria profissional” (idem) e o artigo 4º. Sobre condições de 

funcionamento da Associação:  

a) observância rigorosa da lei e dos princípios da moral e compreensão dos 
deveres cívicos; b) Abstenção de qualquer propaganda não somente de 
doutrinas incompatíveis com as instituições e interêsses (sic) nacionais, mas 
também de candidaturas e cargos eletivos estranhos à associação (idem). 

  

Ou seja, estatutariamente já se previa uma consonância com os princípios do Estado, 

onde a Associação prestar-se-ia como instrumento do Estado (órgão técnico e consultivo) e 

nunca entraria em dissonância com este. Não se envolveria com ideologias (doutrinas) 

incompatíveis com as do Estado e seguiria os interesses nacionais, ditados pelos militares que 

estavam no poder. Lembramos que esse período de 1969, pós AI-5, era o início do período 

mais violento da ditadura, período governado pelo militar Emílio Garrastazu Médici (oficial 

da linha dura), durante o qual houve um grande número de perseguições, prisões e 

assassinatos de inimigos políticos. 

 

 Ora, como a finalidade da instituição da associação era se tornar Sindicato, o estatuto 

teve que ser feito conforme as leis federais, visto que o intuito era prover à sociedade um 

órgão de fiscalização do exercício profissional do psicólogo. A nota de jornal desconhecido39 

de 21/12/69 dizia: 

 

                                                 
39 Encontrada no meio da pasta da presidência da APPESP do período de 70-73. 
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Os estatutos da nova associação foram estruturados para que mais tarde 
permitam a transformação da APPESP em Sindicato, seguindo assim as 
normas preconizadas pelo atual governo com relação às associações de 
classe. Assim de acordo com os artigos 511 e 558, da consolidação das Leis 
do Trabalho futuramente a Associação será transformada no ‘Sindicato dos 
Psicólogos do Estado de São Paulo’ (...) Uma das primeiras medidas a serem 
tomadas pela recém fundada APPESP refere-se à fiscalização rigorosa do 
exercício da profissão do psicólogo, de acordo com o que ficou acertado 
entre os membros ontem reunidos. 

 

 Deve-se ressaltar que o Sindicato diretamente não tem essa função de fiscalização do 

exercício profissional e sim o Conselho. Essa nota desse “jornal desconhecido” nos traz mais 

dados da relação entre ministério do Trabalho e categoria organizada, no que se refere à gênese 

da APPESP: 

Em novembro passado, uma comissão de psicólogos, representados pelos 
drs Marcos Goursand de Araújo e Márcia Mello e Silva esteve em Brasília 
para avistar-se com o ministro do Trabalho, tendo do Ministro a 
recomendação de formar uma associação de classe para melhor reivindicar. 
A partir daí iniciou-se uma série de atividades por parte de vários 
psicólogos, que culminou ontem com a fundação da APPESP. 

 

 

4.2.2. As primeiras reuniões... 

 

As dezesseis primeiras reuniões da APPESP, que correspondem a um período superior a 

um ano e meio, ocorreram em residências e locais de trabalho dos próprios diretores, visto que 

a associação não tinha uma sede própria. A Faculdade São Bento foi o local da primeira 

Assembléia Geral e do registro como sede no cartório, porém, com exceção da primeira, as 

reuniões não aconteciam ali. As reuniões tinham periodicidade de um mês e vinte dias. Ao 

todo foram realizadas trinta e seis reuniões40 da diretoria da APPESP e três assembléias gerais. 

 Criada a Associação, havia o primeiro objetivo de constituí-la juridicamente. Na 

primeira reunião houve a “discussão da preparação dos documentos necessários para o registro 

da Associação na Delegacia Regional do Trabalho do Estado de São Paulo” (APPESP, Ata 1, 

O8/01/1970, p.1)41. Discutiu-se também o sistema de cobranças a ser realizado para a 

arrecadação das anuidades dos futuros associados e distribuíram-se as tarefas para os diretores. 

Vale ressaltar que nas reuniões ordinárias da Associação, apenas os diretores compareciam, 

                                                 
40 Porém no livro de atas constam apenas 35 reuniões, pois foram registradas erroneamente duas reuniões com o 
número de 18O. 
41 Ao nos referirmos às atas, primeiro colocamos o nome da entidade, depois o número dela, a data e a página em 
que está no livro de atas. 
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não tendo direito à participação nem o Conselho Fiscal e nem os suplentes. As duas reuniões 

decorrentes seguiram o mesmo ritmo administrativo, tendo como pontos de discussão a 

elaboração dos documentos para se regularizar a entidade na Delegacia Regional do Trabalho, 

a elaboração das fichas de cobrança de anuidade, o relato de movimentação do caixa, etc. Na 

terceira reunião o presidente leu um texto que fez sobre a profissão do psicólogo e o grupo 

estudou o enquadramento salarial da categoria do psicólogo no Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS). Ressaltou-se a importância de divulgar a criação desta entidade 

para a categoria de psicólogos do Estado.  

Em todas as reuniões a APPESP discutiu questões administrativas referente a como 

arrecadar membros e fundos. Porém ela se apropriou das questões do psicólogo ao discutir a 

orientação e fiscalização do exercício profissional e das condições de trabalho. Também havia 

a preocupação com o salário do psicólogo, sendo solicitado ao INPS o reenquadramento 

salarial deste profissional e se discutiu a questão do salário mínimo profissional. Mesmo com a 

pretensão de se tornar um Sindicato, apresentava atribuições do futuro Conselho. 

A associação tinha a necessidade de conhecer a categoria, assim a diretora-secretária 

ficou de procurar todas as leis, projetos e portarias sobre a profissão do psicólogo. Deliberou-se 

que se enviaria cartas informando a existência da APPESP e, solicitando e oferecendo ajuda 

para o INPS, prefeitura e o MEC. Além de conhecer a categoria e estabelecer as pontes 

necessárias entre órgãos públicos e categoria, a APPESP também tinha a necessidade de se 

divulgar, por isso é que ela criou um Boletim informativo. A confecção do boletim teve um 

duplo aspecto orientador: “1O.servir de meio informativo às pessoas não psicólogas daquilo 

que é função do psicólogo, 2O. servir de meio informativo aos psicólogos em assuntos de seus 

interesses” (APPESP, Ata 6, 03/09/1970). Esse primeiro boletim que saiu em setembro era um 

número explicativo da APPESP e seus princípios. Constavam as principais realizações da 

APPESP: 

dando cumprimento às suas finalidades, estão se processando entendimentos 
com o INPS, Prefeitura Municipal de São Paulo, Delegacia do Imposto de 
Renda e outros órgãos públicos no sentido de noticiar essas repartições 
sôbre (sic) a qualificação profissional do psicólogo e da normalização de 
taxas, impostos e outros tributos, inclusive os de previdência social, que 
sejam de interesse do psicólogo ou por ele devidos no regime tributário do 
país (Boletim da APPESP, n.1, setembro de 1970, p.2) 

  

Na capa havia uma reportagem intitulada “Trabalhos psicológicos e exercício da 

profissão de psicólogo”; nela é citado o artigo 13 da lei Federal 4119, de 27/08/1962, sobre as 

atribuições privativas do psicólogo de diagnóstico psicológico, orientação e seleção 



 

 

73

 

profissional, orientação psico-pedagógica e solução de problemas de ajustamento. Eles 

defendiam a importância do registro profissional e um bom atuar profissional: “As cautelas 

legais e a divulgação das exigências profissionais visam evitar ação danosa de pseudo-

especialistas sôbre (sic) o bem estar e o ajustamento de indivíduos e grupos” (Boletim da 

APPESP, n. 1, setembro de 1970, p.1). Assim a APPESP tomava como uma de suas 

atribuições a orientação ao exercício profissional do psicólogo. 

 Na quarta reunião da diretoria, após seis meses de constituição da entidade e já 

enviados os documentos para a Delegacia Regional do Trabalho, a APPESP fez uma discussão 

interinstitucional que diz respeito à regulamentação da profissão de psicólogo:  

Em seguida, tratou-se de assunto relativo a convite que o presidente da 
Associação Profissional dos Psicólogos do Estado de São Paulo recebeu da 
diretoria da Sociedade de Psicologia de São Paulo para comparecer a uma 
reunião na sede provisória desta sociedade, no dia 1 de junho de 1970, às 19 
horas, para juntamente com os presidentes das demais associações de 
psicólogos estudar a possibilidade de ação conjunta para o seguinte: a) 
aprovação do projeto de criação dos Conselhos Federal e Regionais de 
Psicologia; b) luta contra a aprovação da emenda ao referido projeto42 que 
reabre o registro do psicólogo para os não diplomados; c) orientação e 
fiscalização do exercício profissional e do cumprimento do Código de Ética; 
d) outros assuntos referentes ao trabalho do psicólogo, tais como, salário 
mínimo profissional, inscrição como profissional liberal (autônomo) no 
Instituto Nacional de Previdência Social e na divisão do Imposto de Renda, 
etc (APPESP, Ata 4, 15/06/1970, p. 2)   

  

A concepção de psicólogo estava ligada ao do profissional liberal, porém já nos 

primórdios das reuniões da APPESP se discutiu a questão do salário mínimo profissional, ou 

seja, o psicólogo como empregado. Percebe-se em relação ao item c que é uma atuação 

referente aos Conselhos Profissionais, a de orientar e fiscalizar a profissão e de seguir o Código 

de ética. A APPESP congregava em si atribuições de Sindicato e de Conselho. Nessa reunião 

decidiu-se também redigir carta ao INPS relatando a situação do psicólogo. Conforme o trecho 

citado, percebe-se que a SPSP e a ABP “chamam” a APPESP para exercer esse papel de 

regulamentação da profissão; estas três entidades eram interessadas na aprovação do projeto de 

lei que instituía os Conselhos de Psicologia e passaram a atuar juntas nas discussões em 

relação à profissão e na defesa do campo de atuação.  

 

No fim de 1970 o tesoureiro da SPSP consultou a APPESP quanto ao pagamento da 

quantia referente às despesas de criação e de instalação, como publicação de edital de 

                                                 
42 Refere-se ao Projeto de Lei 4.045/66. 
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convocação em jornal de grande circulação, documentos, telefonemas, etc. A diretoria não se 

animou muito com a cobrança e o presidente ficou de conversar com ele para tentar adiar a 

solução do assunto: nunca mais apareceu em nenhuma ata da APPESP. Percebe-se claramente 

que a criação da APPESP foi patrocinada pela SPSP. 

O ano de 1971 marcou a grande campanha da APPESP em arrecadar novos membros, 

seja enviando carta de inscrição aos psicólogos, levando o livro de associados para qualquer 

evento que reunisse psicólogos ou, até o deixando com a secretária da Editora CEPA para 

conseguir angariar mais assinaturas de sócios. Depois se deixou mais livros em locais variados 

para conseguir mais filiações. Eram expedidos cartas e convites para que os psicólogos se 

associassem à entidade. Até então havia apenas 63 sócios filiados e para que a Associação 

pudesse se tornar um sindicato, dever-se-ia ter pelo menos um terço dos psicólogos do Estado. 

No fim desse ano, dois anos após a fundação da entidade, apresentou-se a documentação 

necessária para inscrição na prefeitura, Imposto de Renda, INPS e CGC. Para realizar o 

recolhimento das contribuições, contratou-se um cobrador para receber as mensalidades em 

domicílio. Decidiu-se enviar carta aos inadimplentes com o risco de exclusão da Associação 

para os que não pagassem. A APPESP enfrentava problemas de cadastros, pois o MEC 

demorava em enviar a lista de endereço dos psicólogos do Estado e a Associação ainda tinha os 

dados incompletos de seus membros. Quando o MEC enviou a lista cadastral, esta veio 

incompleta. Esta questão levou o presidente da associação a tratar diretamente com o ministro. 

   

 

4.2.3. Os psicotécnicos: início de uma luta 

 

A questão dos exames psicotécnicos foi central na atuação da APPESP, sendo o assunto 

que mais apareceu nas pautas das reuniões. A diretoria da APPESP discutia o tema com os 

psicólogos, com representantes de Institutos Psicotécnicos, com as entidades responsáveis pelo 

trânsito e com as entidades de Psicologia, sempre tomando uma posição que valorizasse a 

categoria. 

Em 1971, a questão do exame psicotécnico tomou relevo e as três entidades (APPESP, 

SPSP & ABP) reuniram-se para redigir conjuntamente um documento sobre o assunto com o 

intuito de divulgá-lo. Em março de 1971 “foi publicado na imprensa um manifesto das 

associações de classe a respeito da atuação dos psicólogos” (APPESP, Ata 10, 04/03/1971, 

p.7).  
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A ABP promoveu uma reunião conjunta com a APPESP e a SPSP em março sobre as 

questões da criação dos Conselhos e os exames psicotécnicos. Estas três entidades atuavam 

conjuntamente sobre questões da atuação do psicólogo e no meio do ano fizeram reunião “... 

para tratar de assuntos do CONTRAN, referentes aos exames psicotécnicos para motoristas” 

(APPESP, Ata 13, 08/06/1971, p.8), elaborando posteriormente e enviando uma carta ao 

DETRAN e adotaram para si o caráter de representação da categoria, tanto que enviaram nota 

de desagravo para o SENAI, IDORT e Governo do Estado, que promoveram a organização da 

Fundação de Psicologia Aplicada e não convidaram representação dessas três entidades. Pelo 

menos, como consta em ata, tal omissão depois foi corrigida... Essas três entidades escreviam 

textos conjuntos (como um sobre os exames psicotécnicos que foi enviado para a CEPA em 

outubro de 1971) e atuavam tão intimamente que também estavam com planos de alugar uma 

sede conjunta. Mas antes disso a PUC disponibilizou uma sala de empréstimo para ser a sede 

da APPESP na Rua Cardoso de Almeida, 1082. O que resultou em compra de arquivo de aço, 

material de escritório e a contratação de secretária. 

Mas a APPESP também enfrentava conflitos, principalmente com a Medicina. O 

CREMESP – Conselho Regional de Medicina de São Paulo – redigiu um parecer que colocava 

em papel secundário a função do psicólogo em atividades como a dos exames psicotécnicos 

para motoristas; assim a APPESP redigiu um memorial refutando esse documento, enviando-o 

ao CREMESP como aos psicólogos associados, via circular e publicação de nota no Boletim n. 

3. A questão era o movimento contra a subjugação do profissional psicólogo frente ao 

profissional médico, espectro que ronda a profissão do psicólogo até os dias de hoje43. 

Devido a esses conflitos, em outubro de 1971, “foi unanimemente aprovada a proposta 

do sr. Joel Gosling44 para que a associação, quando consultada pelos órgãos de trânsito, possa 

pronunciar-se a respeito dos exames psicotécnicos para motoristas” (APPESP, Ata 17, 

19/10/1971, p.12). Dessa forma, a APPESP tomou para si essa responsabilidade e abriu esse 

diálogo com a Associação de Institutos Psicotécnicos. No início de 1972 houve uma reunião 

com representantes da diretoria do Detran; o objetivo era a de regulamentação dos exames 

psicotécnicos para a habilitação de motoristas de automóveis. Devido a esse fato a APPESP 

propôs fazer uma reunião com todos os psicólogos que trabalhavam em Institutos 

Psicotécnicos com o objetivo de tratar de assuntos técnicos, depois que a portaria saísse. 

                                                 
43 Como a tramitação avançada do PL 12/02, mais conhecido como o Ato Médico. 
44 Membro suplente. 
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Percebe-se que essa reunião com os psicólogos não era sobre uma formulação conjunta da 

portaria, mas apenas uma reunião informativa de como proceder depois da publicação desta. 

Nesse período, a SPSP, ABP e APPESP criaram uma comissão mista para estudar o 

problema dos exames psicotécnicos e da atuação dos técnicos junto ao DETRAN. Nessa 

mesma época começam desentendimentos entre as duas entidades (SPSP e APPESP) referentes 

à divisão das despesas. 

 

 

4.2.4. A Luta pela criação dos Conselhos 

  

As três entidades lutavam conjuntamente para a aprovação do Projeto de Lei 4045/66, 

que instituía os Conselhos de Psicologia. Porém, existia um adendo a esse PL: caso aprovado, 

conferiria a profissionais não psicólogos o título de psicólogo. Então era uma luta para aprovar 

o PL 4045/66 do jeito que estava e sem adendos. Foi a principal luta conjunta assumida por 

essas entidades, que se referia à fundação dos Conselhos de Psicologia. 

Com esse intuito, de aprovação por Lei da entidade máxima da categoria, as três 

entidades enviaram telegramas e cartas a membros do Congresso Nacional. O presidente da 

APPESP enviou 23 cartas a senadores do Congresso e havia uma forte pressão para que os 

Conselhos fossem logo instalados. Reuniões com políticos eram freqüentes: 

Falou-se, depois, da reunião havida com o Senador Franco Montoro, em São 
Paulo, a respeito do Projeto de Lei sôbre (sic) os Conselhos, ocasião em que 
lhe apresentamos solicitação para restrição de quaisquer emendas, e pedimos 
aprovação rápida do projeto, tal como foi aprovado pela Câmara, assunto êste 
(sic) que o Senador se prontificou a ajudar (APPESP, Ata 13, 08/06/1971, 
p.8).  

 

Vê-se claramente a articulação que as entidades tinham com senadores, o que 

possibilitava um “conchavo” direto para que o projeto de Lei pudesse ser aprovado. Esse 

assunto da criação dos Conselhos foi sempre discutido nas reuniões da APPESP. 

“No início da década de 70, surgiu uma proposta de modificação da regulamentação 

profissional do psicólogo feita por alguns médicos no Ministério da Saúde” (Jornal do CRP, 

n.50, agosto de 1987, p.4). A SPSP fez uma mobilização em defesa da regulamentação e 

tornou pública a reivindicação pela criação dos conselhos. 
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Então, devido a essas articulações e a movimentação política efetuada, é aprovada a Lei 

n. 5766 de 20 de dezembro de 1971, referente aos Conselhos Profissionais de Psicologia, 

autarquias ligadas ao Ministério do Trabalho: 

Capítulo I – Dos fins 
Art. 1º. Ficam criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 
Psicologia, dotados de personalidade jurídica de direito público, autonomia 
administrativa e financeira, constituindo, em seu conjunto, uma autarquia, 
destinados a orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de 
psicólogo e zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina de 
classe. 

 

No boletim n. 3 sai uma nota felicitando a conquista da categoria profissional em 

conseguir organizar um Conselho regulamentador da profissão, conquista pioneira do Brasil, 

em relação aos outros países.  Inclusive na reunião de diretoria foram apresentadas várias 

respostas dos deputados e senadores em relação ao telegrama enviado pela associação. 

Porém, a instituição da Lei não significou a instalação dos Conselhos: 

Enquanto essa Lei não entrava em vigor, ocorreram três Encontros Nacionais 
de Sociedades de Psicologia, em 1971, I Encontro das Sociedades de 
Psicologia realizado em São Paulo; em 1972, II Encontro das Sociedades de 
Psicologia realizado em Barbacena, Minas Gerais; e em 1973, de 2 a 3 de 
junho, III Encontro das Sociedades de Psicologia, realizado no Rio de Janeiro 
(MORAIS, 1999, p.91). 

 

O primeiro Encontro, na realidade, ocorreu antes da promulgação da Lei 5766, em 13 e 

14 de março de 1971 na USP, apenas com a participação de cinco entidades, sendo que as três 

paulistas marcaram presença:  

(...) o Encontro chegou a conclusões que definiriam os passos dos novos 
conclaves e das atividades a se desempenharem, com vistas à regulamentação 
da Lei n. 5766, à eleição e posse do Conselho Federal de Psicologia e às 
condutas de natureza prática e política para tais fins. Todas as sociedades 
comprometeram-se a se manifestar (...) perante autoridades, parlamentares e 
órgãos federais. (SOARES, 1979, p.30/1)  

 

Nos dias 28 e 29 de janeiro de 1972 ocorreu o 2O. Encontro de Sociedades de Psicologia 

do Brasil, no qual foram representadas nove sociedades. Havia vários pontos de discussão, 

sendo que tomaram destaque na pauta a constituição dos Conselhos de Psicologia, aprovados 

pela Lei 5766/71 e o levantamento de questões relativas à regulamentação da lei do psicólogo e 

do psicólogo especialista. Um outro ponto importante foi a discussão da “criação de entidade 

nacional que congregue as entidades regionais. Para isto haverá na Guanabara um 3O. 



 

 

78

 

Encontro, sendo que a Associação Brasileira de Psicólogos ficou de fazer estatutos provisórios 

para tal fim” (APPESP, Ata 19, 22/02/1972, p. 13/4).  

A discussão acerca dos exames psicotécnicos também foi feita e a proposta era que 

todas as conclusões do Encontro fossem levadas ao Ministro do Trabalho e para as 

Universidades. A APPESP saiu com algumas responsabilidades do Encontro;  

(...) que a nossa Associação fora encarregada, pelas Sociedades de Psicologia 
participantes do Encontro, de propor ao INPS o enquadramento adequado da 
profissão de psicólogo, isto é, no nível correspondente às demais profissões 
liberais. Porém, essa solicitação já foi feita ao INPS pelo Sr. Presidente 
Oswaldo de Barros Santos atravez (sic) da conta já expedida e que consta dos 
arquivos da secretaria da Associação (APPESP, Ata 19, 22/02/1972, p.14)  

 

e também em passar os documentos para a Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul para 

que esta pudesse criar a Associação Profissional dos Psicólogos - RS-.  “Em ata foi registrado 

um voto de louvor à Sociedade de Psicologia do Distrito Federal, ao senador Franco Montoro e 

aos Deputados Sinval Guazelli e Clovis Stenzel pelos esforços e cometimentos em prol da 

aprovação da Lei nO 5766” (SOARES, 1979, p.32).  

Ainda nesse encontro das sociedades ocorreu um evento curioso: 

O psicólogo Marcos Goursand de Araújo forçou sua entrada e participação 
nêsse (sic) Encontro, quando não lhe cabia tal direito, indo então a polícia 
denunciar e desmoralizar o 2O. Encontro Nacional de Sociedades de 
Psicologia, saindo inclusive no Jornal Estado de Minas artigo que explorou 
um simples incidente provocado pela atuação ilícita e anti-ética pelo 
psicólogo Marcos, pondo em risco o bom nome da classe. Debatido na 
reunião o comportamento do colega Marcos G.de Araújo, para as diretorias 
reunidas45 tomarem conhecimento do assunto, estas determinaram que se as 
atitudes dessa natureza continuassem seriam tomadas as medidas estatutárias 
de acordo (sic) com cada associação (APPESP, Ata 18, 07/02/1972, p.13).   

 

O curioso nesse incidente é que o psicólogo citado foi um dos que se reuniu com o 

ministro do trabalho para a organização e criação do APPESP, em vistas do futuro sindicato. 

Pensamos ter havido, provavelmente, uma vontade desse psicólogo participar dessa reunião, 

que não foi contemplada pelos presentes, fato que o levou a tomar medidas drásticas como a 

invasão da reunião e que o fez receber advertência das três entidades (ABP, SPSP e APPESP).  

 

Em outubro de 1972, em notícia extra-oficial, é sabido que os Conselhos seriam 

instalados. Em novembro o presidente da APPESP leu telegrama do deputado Clóvis Stenzel 

convocando dois representantes da APPESP para reunião que iria eleger os membros do 1O. 

                                                 
45 Nesta reunião da APPESP estavam reunidas as três entidades de classe da época: ABP, SPSP e APPESP. 
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plenário do CFP. Outras associações também foram convidadas para essa reunião de Brasília e 

como representantes da APPESP, Oswaldo de Barros e Waldecy Miranda foram escolhidos e a 

entidade outorgou-lhes plenos poderes de deliberação, onde as despesas da viagem ficariam 

por conta da tesouraria. Para essa reunião também foram convidados representantes da SPSP 

(sendo representante Arrigo Leonardo Angelini) e da ABP e de outras entidades e “... foi 

confirmado manter-se um esquema de escolha de candidatos de São Paulo, de acordo com as 

resoluções tomadas em reuniões de várias associações46, realizada em São Paulo em 1971” 

(APPESP, Ata 26, 14/11/1972, p.19). A APPESP pressionava o encarregado da instalação do 

CFP para fazê-lo mais rápido, constantemente ligava para ele fazendo esse pedido.  

Porém, antes dessa reunião realizou-se em junho de 1973 o III Encontro Nacional de 

Sociedades de Psicologia na Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, “(...) de onde haveria 

de sair, após ingentes esforços, a eleição e posse do Conselho Federal de Psicologia” 

(SOARES, 1979, p.33). Participaram 13 entidades de Psicologia e discutiram o “(...) núcleo 

das preocupações de toda a classe, no País: a defesa dos direitos do Psicólogo, descritos na Lei 

nO 5766 e a urgência urgentíssima da eleição e posse do Conselho Federal” (idem) e “Tratou a 

Assembléia, longa e detidamente, da importância e inadiável necessidade do Conselho Federal 

de Psicologia, para a sobrevivência da classe” (idem).  

Apenas em 19/12/1973 é que o Ministério do Trabalho convocou representantes das 

entidades de Psicologia do país para uma reunião em Brasília com o fim de organizar o CFP. 

Arrigo Angelini é aclamado presidente da primeira gestão do CFP. 

 

 

4.2.5. A APPESP e outras atividades 

 

Realizada a primeira grande tarefa, a da criação do CFP, a APPESP continuou com suas 

atividades de organização de documentos e de inscrição de sócios para que a entidade pudesse 

ser transformada em Sindicato. Também atuava junto com a categoria, sendo com 

solidariedade social, fiscalização e orientação do exercício profissional. Participou também da 

organização do XVII Congresso Interamericano de Psicologia (CIP). 

                                                 
46 ABP, SPSP & APPESP. 
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Psicólogos consultavam a APPESP em casos de orientação, denúncias e processos, 

como por exemplo, a denúncia contra o psicólogo João Carvalhaes47 por fazer propaganda 

sobre exames psicotécnicos; ele foi advertido pela APPESP e foi redigida uma carta à empresa 

sobre o assunto. Posteriormente essa empresa enviou uma carta pedindo informação de como 

proceder com a divulgação, o que foi respondido pela entidade. A associação assumiu um 

papel de fiscalização e orientação sobre o exercício profissional. 

Entretanto, a APPESP pareceu ter uma atuação inócua no que se referia à reclamação de 

associados contra empresas que trabalhavam. Por exemplo, uma psicóloga associada 

denunciou o Laboratório de Psicologia AMEP à APPESP por não cumprir com seus 

compromissos salariais e a única ação da Associação foi redigir carta à associada informando 

que sua carta foi lida em reunião da diretoria. Outra denúncia, de uma psicóloga demitida sem 

justa causa do Instituto de Terapêutica Psico-Educacional, que teve como substituta uma outra 

psicóloga que recebia salário inferior (ação que infringe o código de ética), não surtiu 

mobilização maior da APPESP. A diretoria convocou a substituta, ouviu sua versão e pediu 

que aguardasse o desenrolar do processo, o qual não foi mais citado em ata da Associação. 

Outra reclamação de um psicólogo foi a falta de equiparação salarial entre os profissionais de 

nível universitário na Secretaria do Bem Estar Social da Prefeitura. Ele pediu apoio da 

associação para esta luta; a APPESP enviou um ofício à entidade. Ou seja, mesmo que o 

objetivo da entidade fosse se tornar um sindicato, o seu caráter sindical era muito fraco. 

Mas a tarefa da fiscalização do exercício profissional não era fácil. Miranda 

(depoimento, 2004) lembra de algumas dificuldades: 

 

Brigamos com médicos também, uma vez eu e o Oswaldo de Barros fomos 
para o Hospital São Paulo, naquela maternidade São Paulo, porque tinha 
uma denúncia de uma pessoa que me procurou dizendo que ela tinha sido 
submetida a uns testes esquisitos e foi reprovada. E nós fomos lá e fomos 
maltratados pelos médicos, enfim, é uma luta que estávamos começando de 
uma identidade da profissão (p.3). 

 

A Associação cumpriu com seu papel de solidariedade dentro da categoria e de acordo 

com o artigo 17, letra k, doaram Cr$ 200,00 à associada Elza Barra, que estava doente e não 

dispunha de recursos suficientes, estando internada no Hospital do Servidor Público Estadual. 

                                                 
47 Por nota de curiosidade, João Carvalhaes foi o psicólogo da seleção brasileira de futebol na Copa de 62 e 
quase vetou a participação de Garrincha, por considera-lo com baixa inteligência. A Associação Atlética dos 
Estudantes de Psicologia da PUC batizaram essa entidade com seu nome. 
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No mês seguinte, constatado o saldo financeiro positivo, decidiu-se doar outra quantia do 

mesmo valor. 

 Nesse período, via pedido do prof. Arrigo Leonardo Angelini, presidente da Sociedade 

Interamericana de Psicologia, as três entidades somaram força à organização do XIV 

Congresso Interamericano de Psicologia que ocorreu no primeiro semestre de 1973 na Cidade 

Universitária (USP) em São Paulo. A APPESP participou ativamente da organização e 

freqüentemente doava alguma quantia em prol da realização bem estruturada do Congresso. 

Assim, indicaram-se nomes para a Comissão Central de Organização. 

 

 Em março de 1972 a APPESP conseguiu ter como filiados um terço dos psicólogos do 

Estado, 206 dentro dos 603 credenciados no MEC, quesito que possibilitava a transformação 

da associação em sindicato. Marcaram a Assembléia Geral para 09 de abril no Salão Nobre do 

Instituto de Psicologia da USP. Foram convocados os psicólogos do Estado de São Paulo 

(sendo que havia apenas cinqüenta e sete psicólogos presentes), via editais publicados na Folha 

de São Paulo, nos dias 23, 24 e 25 de março. A reunião tinha:   

(...) o fim específico de deliberarem sobre o pedido de transformação da 
Associação em Sindicato de classe e aprovarem os futuros estatutos sindicais 
(...) pois que, com esse organismo e com a criação dos Conselhos nacional48 e 
regional a profissão do psicólogo estaria regularizada (APPESP, Ata da 
Assembléia Geral de 09/04/72).  

 

Ao mesmo tempo em que votaram a transformação da entidade, votaram também os estatutos: 

“Portanto é necessário declarar que votamos ao mesmo tempo, a transformação em sindicato e 

´ipso facto` a aprovação dos estatutos que foram distribuídos a cada um dos presentes” (idem). 

Foi aprovada por unanimidade a decisão de ser pleiteada a transformação de associação para 

Sindicato e a aprovação dos estatutos ora apresentados. Em nenhum momento foi discutido e 

problematizado o conteúdo dos estatutos. Enquanto o reconhecimento do Sindicato ainda não 

fosse possível pelo Governo a Associação continuaria a existir.  

 

 

4.2.6. Momento de transição... 

 

Realizada a segunda grande tarefa da APPESP, a aprovação da transformação em 

Sindicato, centrou-se na elaboração de documentos a serem enviados para o Ministério do 
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Trabalho, para que a entidade pudesse ser transformada legalmente em Sindicato49. Mas, de 

qualquer forma, a associação continuou com suas atividades de representação, ainda discutindo 

sobre os exames psicotécnicos, recebendo denúncias de irregularidades, participando das 

reuniões de organização do XIV Congresso Interamericano de Psicologia.  Nesse período, o 

presidente da associação dos proprietários de Institutos de Psicotécnica pediu uma reunião com 

a APPESP, a qual foi realizada, onde a reivindicação era em relação à reserva de mercado. A 

Associação discursou sobre o que já estava sendo discutido com a ABP e a SPSP sobre os 

exames psicotécnicos. 

A APPESP ainda publicou mais três boletins informativos com algumas de suas 

posições.  No número quatro saíram informações como providências para a sindicalização, 

informe de que os Conselhos ainda não haviam sido instalados, eleições para a nova diretoria 

da associação, balanço financeiro, balanço da gestão, projetos de lei tramitando, guia para 

pagamento do imposto sindical (dirigido à Confederação Nacional de Profissões Liberais), 

Congresso Interamericano de Psicologia, níveis de honorários profissionais de psicólogos, 

oportunidades de trabalho para o psicólogo e a posição da APPESP, SPSP e ABP “contra a 

idéia de organizar-se um curso colegial técnico, de 2O. grau, para a habilitação de técnicos de 

psicologia ou psicotécnicos” (Boletim n. 4 APPESP, outubro de 1972, p.2), proposta em 

tramitação que versava sobre as funções e formação do auxiliar de psicólogo e psicotécnico.  

Essas três entidades redigiram um parecer sobre o assunto, no qual se posicionaram 

unanimemente contrários à proposta. 

 

O período de três anos da primeira gestão se encerrou e ainda não havia sido permitida 

pelo Ministério a transformação de associação para sindicato, então a diretoria da APPESP 

deveria ser renovada. As eleições para a próxima diretoria foram marcadas para a Assembléia 

Geral ocorrida em 20/12/1972. Assim, a primeira gestão da APPESP finalizou seus trabalhos 

fechando os balanços de 1970 e 1971 e dando um voto de louvor ao trabalho do tesoureiro. 

Aprovaram a compra de mais alguns materiais e decidiram dar uma gratificação à caseira da 

sede, a qual foi deixada no fim do ano, visto que a PUC solicitou a devolução da sala e também 

que a SPSP comprou uma sede e convidou a APPESP para se sediar nela, na Av. Ipiranga, 345, 

                                                                                                                                                         
48 Aqui refere-se a constituição do Conselho Federal de Psicologia. 
49 A documentação completa foi entregue à Delegacia Regional do Trabalho em 06/09/72 solicitando o 
enquadramento da associação como sindicato. Dois meses depois a Delegacia do Trabalho pediu documentos 
adicionais como a prova de trabalho como psicólogo por mais de dois anos dos diretores, membros do Conselho 
Fiscal e suplentes da Associação. 
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9O. andar, cj. 904, mediante participação com 1/3 das despesas comuns (também rateada com a 

ABP), isento de aluguel. A associação aceitou o convite. 

Assim, a terceira e última assembléia geral da APPESP tinha como fim eleger a próxima 

diretoria, Conselho Fiscal e suplentes, visto que o período de três anos da primeira gestão 

acabara. A assembléia foi realizada na sede provisória com apenas vinte e cinco presentes. 

Vale citar os eleitos, visto que muitos destes participariam posteriormente do CRP e do 

Sindicato. Foram eleitos para a diretoria: Waldecy Miranda (presidente), Walter Trinca (vice-

presidente), Thereza Stangherlin (secretária) e Marilia Albino de Amorim (tesoureira); como 

suplentes da diretoria: Lucia Carvalhaes Bonilha, João Carvalhaes, Aurora Celli e Antonio 

Carelli; como Conselho Fiscal: Lydia de Portugal Rodrigues, Beatriz Helena Marques Mauro e 

Oswaldo de Barros Santos e; como suplentes do Conselho Fiscal Suzy Vijande Cambraia, 

Raquel Lea Rosenberg e Mathilde Neder. Todos foram eleitos unanimemente com vinte e 

cinco votos. 

Na posse da nova gestão, inicialmente houve a passagem do livro caixa e do livro de 

atas. A nova diretoria discutia uma proposta de um plantão diário de diretores na sede para 

prestar informações e realização de conferências de aspectos da Psicologia; assunto que foi 

marcado para ser discutido nas reuniões posteriores. Então se trabalhou em cima dessa idéia de 

implantação da rotina de plantões na associação e se programou a convocação dos suplentes. 

Porém desistiram da idéia da convocação imediata, pois concluíram que era preciso discutir 

mais antes de convocá-los, assim “visando uma programação para cobertura de certas tarefas” 

(APPESP, Ata 29, 14/03/1973, p.22). Ou seja, os suplentes não seriam convidados para 

participar da elaboração das atribuições, mas apenas para cumprir tarefas pré-determinadas 

pela diretoria. Dessa forma, nessa questão dos plantões surgiram duas propostas: aquela dos 

membros da diretoria ficarem algumas horas semanais ou mensais na sede e a de formação de 

grupos de trabalho (GTs) de assuntos, por exemplo ‘o futuro da Psicologia’ visto que o CFP 

ainda não estava instalado. Então deveria ser proposta uma minuta sobre os GTs, a qual foi 

feita tardiamente e não foi discutida pela associação. O assunto acabou sendo herdado para o 

futuro sindicato. 

Em meio aos assuntos administrativos foram ressaltadas a importância e necessidade de 

divulgar a associação com o fim de aumentar o número de associados. Como proposta de 

arrecadação de recursos adicionais, surgiu o convite da SPSP para que a APPESP participasse 

ou co-patrocinasse cursos de Psicologia para administradores de empresa, com a justificativa 

de arrecadar fundos e também divulgar a psicologia.   
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Uma vitória da APPESP foi que o INPS atendeu a solicitação da associação, em 

“reenquadrar a Categoria profissional de psicólogo em níveis mais razoáveis” (APPESP, Ata 

29, 14/03/1973, p.22). A secretaria de previdência através da portaria n. 225 de 14/12/1972 

estabeleceu salário por tempo de experiência e de trabalho. 

Em continuidade com o trabalho de fiscalização a APPESP envolveu-se com a denúncia 

de que a Sociedade Brasileira de Rorschach ministrava cursos para não psicólogos, para 

qualquer aluno de ensino superior. A diretoria concluiu que isso era uma falta ética. Porém a 

Associação preferiu não autuar a sociedade de Rorschach visto que tramitava a proposta do Dr. 

Arthur Alcântara em suprimir a alínea d do artigo 13 da lei 4119/62, pois para ele o psicólogo 

não poderia fazer psicoterapia; então a idéia da APPESP era fortalecer a categoria e não brigar 

entre si, mas sim brigar contra tal proposta de supressão à alínea da Lei de regência do 

psicólogo. Por causa dessa tentativa de supressão iniciou-se um movimento dos psicólogos e 

de suas entidades contra ela; o presidente da Associação Brasileira de Psicologia Aplicada 

enviou telegrama para os representantes das entidades de Psicologia para o 3º. Encontro de 

Sociedades em junho. A APPESP disse que “A posição de São Paulo será de ataque” 

(APPESP, Ata 32, 21/05/1973). Desse Encontro foi redigido um parecer breve sobre o assunto, 

sendo que o parecer longo ficou à cargo das entidades de São Paulo. A APPESP fez reunião de 

comunicação sobre os resultados desse Encontro aos colegas profissionais e estudantes, sendo 

pedido para que os estudantes mantivessem o contato com as entidades de classe. A Madre 

Cristina era outra pessoa que estava atuando com o Movimento Estudantil esclarecendo os 

resultados do terceiro Encontro.  

Assim, foi marcado um quarto Encontro das Sociedades para novembro em Brasília 

com o objetivo de fundar uma Federação das sociedades. Essa briga contra propostas da 

medicina, no que se refere à delimitação dos espaços de atuação sempre acompanhou a 

Psicologia e o que se pretendia evitar era que o profissional médico-psiquiatra subjugasse o 

profissional psicólogo; por exemplo, inúmeras propostas desse cunho estavam tramitando na 

Câmara Federal, ou fatos práticos como o INPS do Estado da Guanabara que havia vetado a 

função de psicoterapia aos psicólogos, fato que foi protestado. A APPESP também se 

estranhou com o Conselho Regional de Assistência Social – CRAS, ao ler carta da entidade “a 

respeito de uma comunicação em Diário Oficial sobre parecer psicossocial” (APPESP, Ata 33, 

18/06/1973), pois se achava que o assistente social estaria ocupando ações profissionais do 

psicólogo. Porém, depois foi esclarecido que o CRAS encabeçava um movimento contra a 

Secretaria de Promoção Social que exigia que a leitura do relatório psico-social fosse feita ao 
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assistido, o que infringia princípios éticos. O CRAS enviou convite a APPESP para que 

aderisse ao movimento, o qual foi aceito. 

 

A última reunião da associação foi no dia 20/08/73, na qual discutiram proposta de 

empresa de turismo para pacotes de viagem para o Congresso Internacional de Psicologia 

Aplicada (Canadá); a proposta do CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola sobre projeto 

de intercâmbio com psicólogos orientadores e a questão do CRAS. A questão da minuta dos 

grupos de trabalho e plantões não foi discutida, pois a relatora tinha faltado. Um fato curioso é 

que o ex-presidente da APPESP, Oswaldo de Barros Santos, apenas entregou o livro de 

registro do futuro sindicato, que ainda estava com ele, apenas nessa época, oito meses após sua 

saída da Associação. 

 

 

4.3. Os bastidores da Criação dos Conselhos e os militares 

 

 Estranhamente, no deferimento da Lei 4119/62, não se acompanhou a parte proposta 

pela Comissão que se referia aos Conselhos Federal e Regionais de Psicologia. O Estado não 

aprovou as entidades regulamentadoras da profissão, que por hipótese de Miranda e Cambraia 

(depoentes) é que o Estado tinha medo da organização dos profissionais liberais, tinha medo 

da organização política dos psicólogos e da sociedade civil, por isso é que essa parte que se 

referia aos Conselhos foi vetada. 

Ora, sem entidades representativas reconhecidas por Lei, a organização dos psicólogos 

ficava mais fraca. Miranda (depoimento) afirma que “os psicólogos sentiam muitas 

dificuldades em trabalhar por causa do bloqueio dos médicos, subordinados aos médicos e 

eles queriam ter sua entidade, a sua lei de regência” (2004, p.1).  

Por causa dessa demanda, em 1969, representantes da ABP e SPSP tiveram audiência 

com o Ministro do Trabalho para discutir a situação dos Conselhos de Psicologia e este os 

aconselhou a organizar um Sindicato, pois só mostrando a categoria organizada é que os 

psicólogos teriam poder para assumir os Conselhos. Fato que culminou na fundação da 

APPESP, como pudemos acompanhar atrás. Miranda (depoimento) recorda: 

Nós conseguimos a carta sindical porque o ministro disse para o pessoal 
‘Olha, vocês querem ter um Conselho, a Ordem dos psicólogos, vocês 
precisam se organizar, mostrar que vocês são organizados, primeiro tem que 
ter um sindicato e mostrar que há um interesse de um número x de 
psicólogos em se reunir’. Por isso que fizemos uma reunião uma vez na 
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PUC, o Oswaldo de Barros liderou isso e conseguimos um número de 
assinaturas para fundar a Associação Profissional. E foi fundada, foi na 
PUC, a Associação Profissional (2004, p.2). 

 

A categoria dos psicólogos estava intensamente mobilizada para a aprovação do PL 

4045/66, que foi aprovada em 1971, na forma da Lei 5766/71. Porém, o deferimento da Lei 

não significou a concretização da instalação dos Conselhos, então os psicólogos discutiam a 

sua formação nos Encontros das Sociedades de Psicologia. E foram nesses encontros que as 

sociedades de Psicologia articularam seus representantes para ocupar o CFP, pois havia um 

“boato” de que os militares iriam ocupar tais entidades e constituir as chamadas entidades 

“pelegas”. Como era época de ditadura, temia-se que as entidades de Psicologia pudessem 

fazer parte dos Aparelhos Repressivos do Estado. Cambraia (depoimento, 2004), que 

trabalhava na Câmara Municipal de São Paulo relata trecho de informações que obteve com 

militares: 

Mas aí começaram a aparecer rumores e pequenas notícias, dando conta de 
que iria sair uma portaria ministerial (do MEC) tratando da constituição do 
Conselho Federal de Psicologia. E ela surgiu pouco depois, estabelecendo 
que o MEC iria convidar as entidades e outras instituições da área para uma 
reunião, já em Brasília, para a constituição e instalação do Conselho Federal 
de Psicologia, que deveria ser eleito nessa oportunidade. Constituído este, 
ele criaria os Conselhos Regionais. Quer dizer, a formação dos órgãos de 
classe seria feita de cima para baixo, do Federal para os Regionais. Por essa 
ocasião eu soube que os psicólogos militares – aqueles militares que 
trabalhavam na área de seleção de pessoal militar e que tinham ganho o 
registro, mas com carteira azul (a nossa era verde) -  estavam se 
movimentando para comparecer ao MEC nessa reunião e tomar conta do 
Conselho Federal. Eu tinha começado a minha vida profissional como 
taquígrafo parlamentar da Câmara Municipal de São Paulo e tinha 
consciência do que poderia se tramar por trás dos bastidores. Nessa época eu 
já era presidente da Sociedade de Psicologia de São Paulo e conversei com 
vários colegas, alertando-os para o fato de que se não tomássemos uma 
atitude, o Conselho Federal acabaria nas mãos dos militares, pois não vamos 
esquecer que era a época da ditadura. Um desses psicólogos militares que eu 
conhecia me havia dito que eles estavam se movimentando para ver se 
tomavam a direção do órgão supremo da classe (p.1). 

  

Por causa desse “perigo”, os psicólogos das Sociedades de Psicologia se movimentaram 

e se articularam para tomar a frente do processo. Cambraia (depoimento, 2004) recorda: 

Eu comecei a conversar com os colegas, sugerindo que adotássemos 
algumas medidas. Alguém sugeriu que se formasse o Sindicato dos 
Psicólogos. Mas não se podia fundar um sindicato diretamente: teria que 
primeiro se formar uma associação profissional e depois de algum tempo, aí 
poderia se pedir a transformação em Sindicato. Aí é aquela história: fala 
com um, fala com outro, eu falei com Waldecy Miranda, com Oswaldo de 
Barros, que era meu companheiro de jogar “buraco”. E ele sugeriu que a 
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Sociedade de Psicologia convocasse o maior número de colegas para uma 
reunião, que se realizou num sábado à tarde na PUC, na rua Monte Alegre. 
Aí fundamos a Associação Profissional dos Psicólogos no Estado de São 
Paulo, elegendo presidente o Oswaldo de Barros, que era o mais antigo da 
área no grupo. No ano seguinte houve eleição e o Waldecy Miranda foi 
eleito o novo presidente, o qual conseguiu transformar a Associação 
Profissional em Sindicato. Havia necessidade de nova eleição, agora para a 
presidência do Sindicato recém-criado, no qual fui eleito presidente. Mas 
vamos voltar um pouco. Quando reunimos aquele grupo que fundou a 
Associação Profissional, a gente pensou: ‘Deve haver no país outras 
instituições ou associações de psicólogos’. E o Arrigo Angelini, então 
diretor do Instituto de Psicologia da USP, lembrou ‘É, eu conheço o pessoal 
da Universidade Federal de Minas Gerais, eles têm um grupo muito ativo na 
área’. Um outro conhecia alguém do Rio Grande do Sul, outro do Rio de 
Janeiro (do ISOP), outro da Bahia e assim por diante. Contatados esses 
colegas, resolveu-se fazer uma reunião de vários psicólogos que atuavam em 
instituições ligadas à Psicologia. Essa reunião foi feita na cidade de 
Barbacena, Minas Gerais, onde o pessoal de Minas tinha muita ligação com 
o SENAC, que foi onde nos reunimos num fim de semana. Nessa reunião eu 
disse: ‘Olha, gente, nós vamos ser chamados pelo MEC – e eu sabia disso 
porque antes tinha tido muito contato com o Senador Carvalho Pinto, que 
fora o relator do projeto de regulamentação e ao qual, como Presidente da 
Sociedade de Psicologia, eu procurara várias vezes, antes no Rio, depois em 
Brasília – vamos ser chamados pelo MEC para apresentar as credenciais das 
entidades e organismos que representam a Psicologia no Brasil, para 
escolhermos, na presença e sob a presidência do representante do ministro, 
os futuros membros do Conselho Federal de Psicologia, conforme determina 
a regulamentação há pouco expedida. Então, precisamos ir para essa reunião 
já com tudo preparado, com os nomes dos colegas que consideramos que 
devem fazer parte dos eleitos, para evitar dissensões quanto aos nomes. 
Precisamos ir para essa reunião com tudo já preparado, com os nomes dos 
titulares e suplentes que devem ser eleitos, todos votando na mesma chapa’. 
E nessa reunião se combinou que caberiam tantas vagas para titulares e 
tantas para suplentes para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Bahia, etc. Aceita a idéia, combinou-se que os que 
comparecessem à reunião já levariam os nomes do seu Estado, para juntar 
com os dos outros que seriam levados por cada representação. E realmente 
aconteceu assim. Depois de uns poucos meses nos chamaram à Brasília, 
houve a reunião e ficou tudo sacramentado, constituído o primeiro Conselho 
Federal de Psicologia. É claro, houve muita gente que esperneou porque não 
foi chamada, mas eram membros de entidades que não tinham 
documentação legal para provar a existência legal da organização. E os 
militares ficaram de fora, pois foram apanhados de surpresa. E nessa reunião 
de constituição do Conselho, o Prof. Arrigo Angelini foi eleito o primeiro 
presidente. Isso foi no começo da década de 70. (p.1/2) 

  

 Dessa maneira os delegados representantes das associações de Psicologia já chegaram 

com os nomes dos conselheiros a serem empossados. “Em contatos extra-oficiais, os 

delegados já haviam acertado suas deliberações e decidido seus entendimentos quanto ao que 

se haveria de fazer, na reunião plenária, a se realizar às 20h, no Edifício do SENAC, em 
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Brasília” (SOARES, 1979, p.35). Os representantes aceitaram o critério de representatividade 

ao estipular mais vagas às regiões em que houvesse uma maior concentração de psicólogos. 

Na manhã de 20 de dezembro o Ministro do Trabalho, Julio Barata, dava posse à primeira 

gestão do Conselho Federal de Psicologia. “Digno de nota é a afirmação do Senhor Ministro, 

em seu discurso de saudação aos novos Conselheiros, ao parabenizar e encomiar a sua eleição 

como uma das mais pacíficas e rápidas que já tivera notícia. E concluía: ‘Não podia ser de 

outra forma, em se tratando de Psicólogos’” (ibid, p.36). 

Miranda complementa (depoimento, 2004): 

E nessa reunião eu tive uma participação ativa na construção desse Conselho 
Federal. Nós tínhamos que chegar ali no Ministério com alguma proposta, era 
reunião do Ministério da Educação e Ministério do Trabalho. E fui indicado 
para propor uma chapa, era um momento mais de conciliação e nós 
discutimos muito isso e fiz uma indicação de uma chapa e foi aclamada. 
(p.2). 

 

Ora, nesses fragmentos dos depoimentos, tanto Cambraia quanto Miranda, afirmam que 

a criação do Sindicato e da APPESP foi uma maneira para mostrar as autoridades de que a 

categoria era organizada, onde nesse golpe, nessa jogada política, o maior objetivo era ocupar 

os Conselhos de Psicologia. Teve que haver uma intensa articulação e conchavo, num ‘pacto 

entre irmãos’, para ver quem seriam os escolhidos para compor o Conselho Federal de 

Psicologia. Planejou-se tudo minuciosamente, num consenso total entre as sociedades, para que 

não houvesse falhas no Ministério e para afastar o perigo militar. Uma grande articulação 

nacional dos psicólogos para tomar o poder da nova entidade que estava sendo criada. 

Cambraia (depoimento, 2004) assume que foi uma jogada política que fizeram e que 

não foi feita da maneira mais ética possível, mas só assim poderiam afastar os militares das 

entidades, que sob poder deles poderia se constituir genuinamente como Aparelhos do Estado: 

e se for analisado do ponto de vista estritamente ético, não foi ético o que eu 
sugeri em Barbacena ‘Turma, vamos estabelecer um acordo de cavalheiros, 
vamos fazer tudo quietinhos, estabelecer o nosso esquema para eleger o 
Conselho que seja de psicólogos, não de militares’. Do ponto de vista ético 
foi um deslize, porque a gente fez uma jogada política. Mas naquele 
momento era o único jeito de resolver a questão (p.8). 

 

Os militares acabaram perdendo o espaço dos Conselhos e não chegaram a fazer 

represálias: 

(...) os militares não criaram problemas para a profissão, mas não sabíamos 
que não criariam. O que a gente tinha ouvido dizer é que eles pretendiam 
tomar conta do Conselho Federal. E se eles tivessem tomado conta, iriam 
designar os dirigentes dos Conselhos Regionais, provavelmente com oficiais 
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psicólogos também. Nós tínhamos medo, nós já vínhamos escaldados de 
tanta coisa que eles faziam, IPM – Inquérito Policial Militar. A gente não 
queria amolação. Eu sei que foi um pouco anti-ético o que nós fizemos, 
‘Olha, vamos aplicar uma rasteira nesses caras, vamos tomar a dianteira’ 
(CAMBRAIA, depoimento, 2004, p.9). 

 

Depois de fundado o Conselho Federal, superado o perigo militar e instalado a sua 

primeira gestão, foram criados sete regionais, sendo São Paulo a 6a. Região. Em 1974, o 

presidente do CFP, Arrigo Angelini50, informou sobre essa criação em reunião do Sindicato 

dos Psicólogos e: 

pediu às entidades representativas da classe em São Paulo a apresentação de 
vinte e cinco nomes que comporão o quadro de nove membros titulares e 
nove suplentes. O sr. presidente enviou carta às sete entidades que 
participaram da eleição do Conselho Federal de Psicologia. São eles: 
Sociedade de Psicologia de São Paulo, Associação Brasileira de Psicodrama 
e Sociodrama, Associação Brasileira de Psicólogos, Sociedade de Psicologia 
de Ribeirão Preto, Sociedade Brasileira de Psicologia Clínica e Clínica 
psicológica – Instituto de Estudos Sociais – considerando os representantes 
das mesmas a participarem da reunião extraordinária do Sindicato para 
indicação dos nomes que comporão o Conselho Regional de Psicologia 
(região São Paulo) (SPESP, Ata 6, 20/05/1974, p.6). 

 

 Essa reunião extraordinária do Sindicato ocorreu em 20/05/1974 com vários convidados 

que compuseram o CRP e o presidente do CFP. A finalidade da reunião era a de compor a lista 

de nomes de pessoas que iriam integrar o CRP. Arrigo Angelini mostrou a ficha para indicação 

dos nomes. A lista seria de vinte e cinco nomes e o CFP escolheria dentre estes, dezoito 

pessoas para assumir a entidade. Arrigo afirmou “que os nomes indicados para os cargos 

deveriam ter disponibilidade para um trabalho em benefício da classe” (ibid, p.8/9).  

 Na discussão das entidades salientaram que a Sociedade de Psicanálise foi uma 

entidade que não participou da eleição e composição do CFP por negar-se a participar das 

despesas de viagens às reuniões em Brasília, porém Virgínia Bicudo, membro da Sociedade, 

fez parte da eleição e tornou-se membro do CFP. 

 Havia a questão de como indicar os nomes. “Theodorus Van Kolck sugere que haja 

suficiente equilíbrio de nomes das três áreas da Psicologia – trabalho, clínica e escolar. Arrigo 

Angelini acolhe a idéia mas adverte que o principal papel deste primeiro Conselho Regional 

será administrativo” (ibid, p.9). Em seguida leu-se os objetivos do CFP e dos CRs, mas mesmo 

assim, Mathilde Neder defende a proposta de Van Kolck, na qual eles referenciem-se na 

                                                 
50 É interessante notar que muitos professores da Cadeira de Psicologia Educacional da USP participaram das 
primeiras gestões do CFP e CRP, a saber: Arrigo Angelini, Oswaldo de Barros Santos, José Glauco Bardella, 
Romeu de Morais Almeida, Samuel Pfromm Netto e Antonio Carelli. 
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distribuição por área de atuação, provavelmente numa tentativa de reserva de mercado, mesmo 

tendo o presidente do CFP alertado que a tarefa do CRP seria administrativa. Ainda nesse 

momento de indicação Del Nero pediu para que se consultasse a ata de eleição do 1º. CFP onde 

se considerava os delegados não eleitos como candidatos (como ele próprio, Waldecy Miranda, 

etc). Os presentes redigem uma lista de trinta e cinco nomes, de pessoas que estavam e não 

estavam presentes (como Luis Otávio de Seixas Queiroz, que foi o presidente da oposição do 

CRP em 80-83) e todas seriam consultadas em relação à vontade de compor a primeira gestão 

do CRP. Depois de consultadas, essa lista seria enviada pelo presidente do Sindicato dos 

Psicólogos ao CFP em julho de 1974, para que o Conselho Federal de Psicologia escolhesse os 

nove titulares e nove suplentes. Da lista de trinta e cinco nomes, foram enviados vinte e sete 

pelo Sindicato. 

 Dessa forma a escolha dos integrantes do primeiro plenário do Conselho Regional de 

Psicologia se deu de cima para baixo, sem uma escolha ampla da categoria. As entidades 

indicaram alguns nomes e coube à gestão do CFP escolher os representantes de cada Regional, 

ou seja, a entidade Federal teve controle e amplo poder de decisão sobre o processo. 
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5. As práticas do CRP e do Sindicato na década de 70 
 

 

Podría decirse, y com razón, que todo gremio profesional se encuentra 
en nuestras sociedades al servicio del orden establecido y que, en ese 

sentido, nuestra profésión no constitye una excepción 
Ignacio Martín-Baró (1998, p.167) 

 

 

5.1. O Sindicato dos Psicólogos no Estado de São Paulo 

 

 Na primeira reunião do Sindicato dos Psicólogos, em 25/09/73, foi lida a comunicação 

do Diário Oficial da União, de 03/09/73, sobre a criação da entidade: 

MTPS, 304, 153-73- Nos termos do parecer do departamento Nacional do 
Trabalho e atendendo ao que requerem a Associação Profissional dos 
Psicólogos do Estado de São Paulo, como entidade sindical de 1º. Grau, 
representativa da categoria profissional liberal – psicólogos – integrante do 
25º. Grupo do Plano da Confederação Nacional das profissões liberais, na 
base territorial do Estado de São Paulo, aprovados os Estatutos Sociais com 
as correções sugeridas. Publique-se e transmita-se. Julio Barata. Em 20 de 
agosto de 1973; foi assinada a carta que reconhece como representante da 
respectiva categoria nos termos da legislação em vigor do Sindicato dos 
Psicólogos do Estado de São Paulo (SPESP, Ata 1, 18/02/1974, p.35). 

 

 Assim, com a aprovação do Governo, a antiga APPESP deu lugar ao tão esperado 

Sindicato, mostrando a conquista da classe profissional. Dessa forma, marcou-se as eleições da 

nova diretoria para dezembro, noventa dias após a publicação da criação do sindicato. Nas duas 

reuniões do sindicato ocorridas em 1973 discutiu-se sobre assuntos administrativos, não se 

discutiu a minuta dos Grupos de Trabalho (adiando-se novamente, agora para o ano de 1974), 

advertiu-se psicólogas do Instituto de Orientação profissional e Vocacional por divulgação que 

infringia o Código de Ética e se estranhou a pretensão da AERESP (Associação de Empresas 

de Recrutamento, Seleção e Orientação do Estado de São Paulo) em tornar-se Sindicato 

também. 

 Pela nova diretoria foram eleitos: Suzy Vijande Cambraia (presidente), Waldecy 

Alberto Miranda (vice-presidente), Marilia Albino de Amorim (tesoureira) Eliete Meirelles 

Vilela (2º. Tesoureira) e Tereza Stangherlin (secretária). O sindicato continuou utilizando a 

sede da SPSP. Essa gestão durou de janeiro de 1974 a dezembro de 1976 e foram realizadas 

trinta e três reuniões. 
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 O Departamento Regional do Trabalho liberou a movimentação das contas na Caixa 

Econômica e do Banco do Brasil. Assim, pôde arrecadar fundos e tratou de consultar outros 

sindicatos para ver como se estabelecia a anuidade. O Sindicato contratou um cobrador para 

fazer as cobranças.  

 A questão dos plantões e dos grupos de Trabalho, herdada da APPESP, também não foi 

efetivada pelo Sindicato, que chegou a cogitar a formação dos GTs com suplentes, porém, 

encaminharam tal assunto posteriormente ao CRP, por considerarem que tal proposta fosse 

mais pertinente ao Conselho. 

 As práticas do Sindicato foram uma extensão das práticas da APPESP e continuou-se a 

discutir a questão dos psicotécnicos, do salário dos psicólogos, criou-se cursos, houve 

denúncias de exercício ilegal da profissão e foram realizadas campanhas para a associação de 

membros. 

  

 

5.1.1. Os psicotécnicos: ênfase na questão 

 

 Tal como na APPESP, a questão do psicotécnico foi o assunto mais discutido nas 

reuniões, aparecendo dezesseis vezes nessa gestão (Tabela 1 e Gráfico 1). Primeiramente 

contatou-se o DETRAN com a solicitação de que o preço do exame psicotécnico fosse 

estabelecido pelo Sindicato e não pela entidade de trânsito, numa tentativa de controle e 

normatização dos serviços do psicólogo. O Sindicato se propôs a atuar junto ao DETRAN e 

aos psicólogos que trabalhavam nos Institutos de Psicotécnica para normalizar o sistema e 

defender a classe, o DETRAN e os usuários.  

 Para determinar o preço do exame, surgiu a proposta de que o Sindicato reunisse os 

psicólogos de Institutos Psicotécnicos para que se discutisse os salários a serem propostos, 

assim conseguiriam determinar o preço de um estudo Psicotécnico. Concomitante a essa 

proposta, freqüentemente chegava pedidos de psicólogos que trabalhavam com psicotécnicos 

solicitando encontro com a diretoria visando defender os interesses da classe. Acreditava-se no 

aumento do valor do exame psicotécnico como forma de valorização da categoria dos 

psicólogos (SPESP, Ata 22, 18/08/1975, p.39). 

 Assim, em julho de 1974, o Sindicato fez uma reunião na USP com os psicólogos 

interessados para discutir essa questão. Dos 153 interessados, apareceram apenas 32. 

Selecionaram-se sugestões para serem encaminhadas ao DETRAN através de ofício, o qual é 
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respondido apenas um ano depois, em fevereiro de 1975 onde se comunicou o atendimento aos 

pedidos. Iniciou-se aí uma relação harmoniosa entre DETRAN e Sindicato. A entidade dos 

psicólogos respondeu parabenizando o novo diretor do DETRAN e pediu-lhe audiência, o que 

foi permitido. Foram feitos alguns pedidos a essa entidade: como a) encaminhar processos de 

psicólogos cuja conduta profissional é suspeita ao CRP para as advertências necessárias; b) 

desvinculação do serviço psicotécnico do serviço médico e; c) que o credenciamento seja dado 

ao psicólogo e não ao Instituto (SPESP, Ata 19, 14/04/1975, p.33). Pois assim, garantir-se-ia 

autonomia ao exercício do psicólogo frente ao médico e frente ao Instituto Psicotécnico que 

muitas vezes tinha como dono profissional não psicólogo. 

 Havia denúncias de improbidades ocorrendo em Institutos Psicotécnicos, tal como 

aplicação irregular, folhas de resultados assinadas em branco, preferência de determinado 

Instituto Psicotécnico pelas auto-escolas (devido ao maior número de aprovação), existência de 

propinas, entre outras irregularidades. Decide-se ir atrás de provas concretas. Psicólogos 

também solicitavam ao Sindicato a reformulação na legislação dos exames psicotécnicos. 

Assim, o Sindicato solicitou ao CFP para que “apenas psicólogos habilitados possam ser 

proprietários de organização de prestação de serviços de Psicologia” (SPESP, Ata 18, 

10/03/1975, p.13). 

  Somado às denúncias dos exames, em setembro de 1975 havia três projetos de Lei 

tramitando na Câmara pedindo o fim da obrigatoriedade do exame psicotécnico para o exame 

de motorista. Assim, 

(...) o DETRAN, observando ordem do CONTRAN, suspendeu a renovação 
de exames psicotécnicos para motoristas. Os colegas psicólogos procuraram 
o Sindicato no sentido de atuar, junto aos órgãos competentes pela 
revogação da Ordem. Em 26/09/75 houve reunião do Sindicato com os 
colegas interessados, da qual resultou um ofício, enviado pelo Sr, Presidente 
ao Sr. Diretor do CONTRAN, pedindo para ser ouvido na discussão final do 
projeto que trata dos exames psicotécnicos (SPESP, Ata 23, 03/11/1975, 
p.41) 

  

 O presidente do Sindicato conseguiu audiência com o Diretor do CONTRAN e teve 

seus argumentos escutados. Apresentou sugestões e reivindicações para o aperfeiçoamento do 

exame, os quais foram acolhidos. O CREMESP, após cinco anos, enviou carta resposta àquela 

de 1971 da APPESP. “A atual missiva envia cópia do parecer do Conselho Regional de 

Medicina aprovado em 27/01/1976, reforçando as atribuições do psicólogo no que se refere a 

exames psicotécnicos. Nosso presidente já enviou resposta agradecendo a participação nos 

resultados” (SPESP, Ata 26, 15/03/1976, p.48). O Sindicato também enviou um ofício em 
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junho ao DETRAN denunciando a irregularidade de nomeação de não psicólogo para a chefia 

do serviço de psicotécnico. 

Mas mesmo com a audiência no CONTRAN e a carta-resposta do CREMESP, os 

ataques de políticos aos exames psicotécnicos não acabaram, onde foram redigidos mais dois 

Projetos de Lei contra o uso dos psicotécnicos no acesso aos cargos públicos e pela 

regulamentação dos Institutos psicotécnicos.  

(...) o vereador Samir Achoa fez violento pronunciamento em sessão da 
Câmara Municipal de São Paulo contestando os exames psicotécnicos 
realizados no país, acusando-os de fraudulentos e papa-níqueis da 
economia popular. Após discussão, a diretoria decidiu tomar providências 
no sentido de se efetuar a defesa da classe e dos exames psicotécnicos 
(SPESP, Ata 26, 15/03/1976, p.48/9).  

 

Uma das ações do Sindicato foi enviar correspondência ao deputado que está com o 

Projeto de Lei que extingue a obrigatoriedade do psicotécnico “... esclarecendo por carta a 

situação do problema, anexando o artigo do psicólogo Daniel Lombroso sobre a validade do 

teste PMK51 em motoristas acidentados” (SPESP, Ata 27, 19/04/1976, p.58). Nessa mesma 

época o Sindicato promove um curso sobre PMK, principal teste do exame psicotécnico, 

ministrado pelo psicólogo Joel Gosling. 

Indiferentes à situação política existente, alguns psicólogos continuaram pedindo ao 

Sindicato que visasse a regularização de aumentos periódicos do exame psicotécnico conforme 

aumento do salário mínimo. Contudo, a boa relação entre DETRAN e Sindicato, fez o 

DETRAN indicar um psicólogo para a coordenadoria técnica do serviço (antes era um médico 

que coordenava a sessão de Psicologia do DETRAN) e o CONTRAN expediu resoluções que o 

Sindicato apoiou.  

 O interesse do Sindicato nessa questão dos psicotécnicos era de defender a classe 

profissional dos psicólogos, no que se referia a uma defesa corporativa de seu mercado e 

campo de trabalho, pois os Institutos Psicotécnicos garantiam emprego para um grande número 

de psicólogos e a extinção da obrigatoriedade do exame para adquirir a licença de motorista 

acarretaria um desemprego em massa desses profissionais. Assim o Sindicato não defendia a 

extinção da obrigatoriedade do instrumento, mas sim o seu aperfeiçoamento para que nem a 

classe dos psicólogos e nem os usuários do serviço saíssem prejudicados. 

 

 

                                                 
51 Psicodiagnóstico Miocinético. 
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5.1.2. A valorização da profissão 

 

A grande luta da entidade era contribuir para o crescimento da classe profissional. 

Então se lutou para a melhoria dos salários e da situação do psicólogo. Na sexta reunião 

constatou-se que o Ministério impedia o desconto do tratamento psicoterápico realizado por 

psicólogo no Imposto de Renda; era permitido apenas para os médicos e dentistas. Procurou-se 

assim discutir com o delegado do Imposto de Renda. Nessa conversa, esclareceu-se que a Lei 

não previa o exercício do psicólogo e o delegado regional do trabalho afirmou que era 

improvável a inclusão do psicólogo, sendo a única possibilidade pedir para o Ministro da 

Fazenda um estudo sobre o assunto. Tal assunto não voltou mais às reuniões do Sindicato até 

que em setembro de 1976, o CRP-05 solicitou que o Sindicato enviasse carta à Receita Federal 

para a dedução do Imposto de Renda com os gastos provenientes do trabalho do psicólogo.  

Tal assunto também foi encaminhado ao CFP e ao CRP, tema que entrou na pauta do Conselho 

nessa mesma época.  

  Freqüentemente chegavam correspondências sobre os baixos salários pagos aos 

psicólogos. Assim, no fim de 1974, corroborando com a luta da classe, o CRP enviou abaixo-

assinado para a solicitação de equiparação salarial no quadro do funcionalismo estadual. O 

Sindicato também enviou uma carta ao prefeito reivindicando um melhor padrão salarial ao 

psicólogo, considerando a existência de um projeto de reestruturação salarial, onde se visava o 

mesmo enquadramento salarial ao psicólogo, ao engenheiro e ao médico. Em 1975, o Sindicato 

enviou carta ao CEPRO – Comissão para Estabelecer as Bases da Promoção do Funcionalismo 

– “indicando dois nomes para integrar a Comissão Setorial de avaliação em profissionais de 

nível universitário e de progressão” (SPESP, Ata 22, 18/08/1975, p.38). No fim desse ano, 

psicólogos funcionários públicos pediram a participação do Sindicato na Comissão de Estudos 

do nível universitário do Funcionalismo Público Estadual. O Sindicato indicou dois sócios, 

mas não participou ativamente, não havendo outros registros em ata sobre o assunto.   

Enviou-se também ofício ao INPS para defender o psicólogo junto ao sistema 

previdenciário. 

E preocupado com a empregabilidade dos associados, o Sindicato criou a “Bolsa de 

Empregos”, que consistia num arquivo de anúncios de empregos para psicólogos e estudantes, 

onde tais anúncios estariam disponíveis para consulta. Foi idealizado no modelo de Bolsa de 

Empregos que se recebeu da Associação de Ex-alunos de administração de empresas da 

Faculdade Getúlio Vargas. Com esse fim, o Sindicato assinou o Jornal Estado de São Paulo e 
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soube posteriormente que colocou alguns associados em empregos, por exemplo, duas 

psicólogas-associadas na Indústria de Aços Villares. 

 

Também havia consultas de psicólogos de como proceder no exercício profissional e 

em relação às denúncias. Na oitava reunião uma associada consultou como proceder em 

relação à sua demissão de um Instituto psicotécnico, onde era autônoma e o Sindicato apenas a 

orientou para aceitar uma promissória de dois meses. Algumas consultas eram encaminhadas 

ao CRP por se referir à regulamentação da profissão. Mesmo assim o Sindicato chegou a 

advertir psicólogas do Instituto de Orientação Profissional e Vocacional, por sua divulgação 

infringir o Código de Ética do psicólogo. 

 

Cambraia relata a posição conciliatória que o Sindicato adotava nas negociações entre 

patrão e empregado:  

Vinha um associado e dizia: ‘Olha, eu entrei numa firma assim de assim e 
eles não querem me registrar, querem pagar só tanto e isso é pouco. O que 
devo fazer?’. Então a gente entrava em contato com a firma, argumentava, 
conseguia, dobrava, melhorava as coisas. Era mais ou menos nessa base. 
Nunca se fez greve (2004, depoimento, p.5). 

 

Em relação à fiscalização, antes da criação do CRP, o Sindicato acabava assumindo 

esse papel. Cambraia (depoimento, 2004) recorda os momentos difíceis, onde poderia haver 

represálias contra sua pessoa: 

Não foi fácil. Houve muitos problemas, muitas lutas, para que o psicólogo 
passasse a ser reconhecido como tal. Tinha gente, quando eu era presidente 
do Sindicato, que não gostava de mim. Como ainda não havia o Conselho, 
muitas vezes eu denunciei à polícia pessoas que se diziam psicólogos e não 
o eram, mas usavam testes psicológicos e outros materiais privativos do 
profissional. Geralmente eram chamados à Polícia e no mínimo eram 
chamados a depor, o que sempre os amedrontava. Mas despertava ira contra 
mim, tanto que cheguei a ser ameaçado de morte por um deles (p.4). 

 

Com a criação do CRP, o Sindicato engrossou sua luta contra a psicóloga Ana Maria 

Poppovic, devido a publicação de artigos de teor psicológicos, no qual se acreditava ser de 

informações privativas dos psicólogos, na Revista Ego da Editora Abril, uma revista para 

leigos. O Sindicato repudiou o lançamento da revista. 

 

A Formação do Psicólogo também era uma das preocupações do Sindicato. Foi pedido 

ao CRP atuar junto ao CFP e este junto ao MEC, para que fosse diminuído o número de vagas 



 

 

97

 

nos cursos de Psicologia e que só fosse permitida a abertura de novos cursos quando fosse 

ouvido o CFP. Já havia uma preocupação com o profissional que estaria sendo formado após o 

“boom” da abertura indiscriminada de escolas particulares de Psicologia. O CFP elaborou uma 

carta sobre a situação da classe e dos cursos de Psicologia e enviou ao MEC. 

 

 

 5.1.3. Os Cursos do Sindicato 

 

Como forma de arrecadar mais associados, o Sindicato organizou cursos especializados 

para psicólogos. Além de arrecadar membros para a entidade, também arrecadaria fundos ao 

Sindicato. Esse foi um dos assuntos mais discutidos, apareceu em quatorze reuniões (Tabela 1 

e Gráfico 2). 

Foi proposta uma gama variada de cursos, como do Z Teste pelo Prof. Glauco Bardella, 

ética profissional pelos Professores Arrigo Angelini e Oswaldo de Barros, PMK por Joel 

Gosling, Aconselhamento Psicológico pela Profa. Rachel Lea Rosemberg,  Psicologia 

Junguiana pelo Dr. Petho Sandor, Gestalt-terapia, técnicas de abordagem corporal em 

psicoterapia, relaxamento, formação psicoterápica na linha gestáltica, etc., sendo que alguns 

desses não se realizaram.  

Devido a essa promoção de cursos, houve um choque de interesses e de local com a 

SPSP. O conflito foi expresso no início de 1975. As entidades irmãs se desentenderam. 

Membros da SPSP eram contrários à idéia do Sindicato ministrar cursos. Antonio Carelli 

(presidente da SPSP e conselheiro regional) achou que o Sindicato não deveria promover 

cursos, assim propôs o repasse de 20% do arrecadado à SPSP (já que se utilizava a sua sede). O 

Sindicato declinou e passou a procurar outra sede para ministrar seus cursos. Mathilde Neder 

(presidente da ABP e diretora do Sindicato52) falou ao Sindicato atentar mais aos itens 

estatutários da entidade, em lutar pela categoria. Já, a diretoria respondeu que a realização de 

cursos não impedia a atenção a esses pontos. 

Devido a esse mal estar, o Sindicato começou a pensar em mudar de sede, somado ao 

fato de que era exigência do Departamento Regional do Trabalho, o sindicato ter uma sede 

própria. Porém, Mathilde Neder defendeu a necessidade de que as três entidades 

permanecessem juntas. Na reunião seguinte, o Sindicato leu a carta endereçada à ABP, 

“defendendo o ponto de vista de o Sindicato realizar cursos e contratar advogado para 
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prestação de serviços jurídicos” (SPESP, Ata 18, 10/03/1975, p.32). Mathilde Neder não 

concordou com alguns termos e falou que a ABP responderia por escrito. Parecia uma briga 

“tola” por espaço. 

Criticava-se o Sindicato por deixar de atuar politicamente em defesa da categoria e só 

se preocupar com cursos. Realmente deixaram de haver outras propostas de atuação nessa 

época em que os cursos tornaram-se projeto tão importante à entidade. 

 

 

5.1.4. Conflitos no campo profissional 

 

 Duas questões em relação ao campo de atuação preocuparam o Sindicato, a primeira foi 

a interferência do Conselho Regional de Técnicos de Administração sobre algumas entidades 

jurídicas de Psicologia, exigindo a filiação de algumas empresas por elas exercerem atividades 

de seleção profissional e pelo CRTA defender que essas eram atividades privativas do técnico 

de administração. 

 Outra preocupação foi a apresentação do Projeto de Lei 22/15/74 sobre a 

regulamentação da profissão de assistente social, pois haviam pontos que colidiam com as 

atribuições profissionais do psicólogo. Nesse caso, encaminhou-se o assunto para o CFP. 

  

 

5.1.5. A gestão 

 

Uma das principais lutas do Sindicato foi a criação do Conselho Regional de 

Psicologia; muitos dos membros estavam nas duas entidades. Quando o Conselho foi criado, 

utilizou o horário da reunião do Sindicato para fazer as suas, assim mudou-se o horário da 

reunião da segunda entidade (devido a concomitância de local e de membros), privilegiando-se 

o CRP. Na impossibilidade de um membro comparecer no novo horário, iria ser convocado um 

suplente, mas o sindicato declinou da mudança e preferiu voltar ao horário antigo. Notificar-se-

ia o CRP essa decisão. Ao que tudo indica, os membros das duas entidades, a princípio, deram 

preferência à suas atuações no CRP, deixando o Sindicato em segundo plano, o que corrobora 

com a hipótese de que o Sindicato (e a APPESP) foi criado apenas como entidade justificadora 

para tomar o poder sobre os Conselhos Federal e Regionais de Psicologia. 

                                                                                                                                                         
52 Foi efetivada como diretora depois do licenciamento do diretor Waldecy Alberto Miranda. 
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Mas de qualquer forma a relação entre as duas entidades era muito conjunta, onde se 

fazia campanhas conjuntas de divulgação, fizeram a remessa do imposto sindical junto à 

anuidade do CRP, compartilhavam materiais em comum, assinatura de jornal, etc. Quando o 

CRP mudou de sede, convidou o Sindicato para ir junto. 

 

Houve uma preocupação com a parte administrativa e financeira. Como se tratava de 

nova realidade, recorria-se a outras entidades para obter informações de como se procedia. Por 

causa dessa inexperiência, o Sindicato, no meio de 1974, não realizou a Assembléia Geral com 

os psicólogos, prevista no estatuto sobre os relatórios de contas do ano interior. Justificou-se a 

não realização pelo desencontro de informações com a Firma Contábil. No fim desse ano, Suzy 

Vijande Cambraia, presidente da entidade, pagou as multas de atraso na entrega da relação 

anual de empregados com seu próprio dinheiro. Diretores afirmaram que isso não era 

responsabilidade pessoal deles e a primeira tesoureira propôs que os dois dividissem esse 

gasto; mas Cambraia não concordou e se mostrou irredutível com a sua decisão, não oneraria a 

entidade dos psicólogos por um erro que seria de sua responsabilidade, assim arcou com os 

prejuízos sozinho (SPESP, Ata 13, 24/10/1974). 

 

O Sindicato deu uma palestra na Faculdade Paulistana e participou da formatura de uma 

turma da Faculdade São Marcos. Na palestra, o presidente informou sobre a carreira do 

psicólogo e atribuições dos Sindicatos e Conselhos e encontrou “alunos absolutamente 

desinformados a respeito” (SPESP, Ata 20, 12/05/1975, p.35).  

 

Em relação à articulação interinstitucional, o Sindicato começou participando da 

Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, diminuindo sua participação depois que o 

Conselho foi instalado. Porém a filiação do Sindicato era diretamente ligada aos profissionais 

liberais; diferente do que viria a ser nos anos 80, quando o Sindicato filiou-se às lutas dos 

trabalhadores e da CUT. 

 

 

5.2. O Sindicato dos Psicólogos – gestão 77 a 79 

 

A nova gestão iniciou seus trabalhos com o rebaixamento de um membro suplente. 

Antonio Waldir Biscaro foi rebaixado de cargo no banco que trabalhava por fazer parte do 
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Sindicato. Mesmo com a renovação dos membros, essa gestão, chapa única nas eleições, foi 

continuidade da passada e a diretoria foi composta por Sérgio Villela Monteiro (presidente), 

Moysés Campos de Aguiar Netto (vice-presidente), Marilia Albino de Amorim (1a tesoureira), 

Saulo Monte Serrat (2o tesoureiro) e Glauco Piovani (secretário geral). Foram realizadas 

quarenta e uma reuniões. 

 As diretrizes da gestão foram de: exames psicotécnicos para motoristas, exames 

psicotécnicos para vigilantes, abertura do mercado de trabalho, aperfeiçoamento profissional e 

relação com estudantes de Psicologia. Percebe-se um grande interesse corporativo para o 

crescimento da profissão. Para efetivar isso foram criados departamentos e entregues para cada 

diretor. Reformulou-se (ou criou-se?) os departamentos de psicotécnicos, Psicologia do 

Trabalho, Psicologia Clínica, Psicologia Escolar, relações com estudantes e novas áreas de 

trabalho. Foi comum a todos esses departamentos a “abertura do mercado de trabalho e, 

aperfeiçoamento profissional” (SPESP, Ata 37, 25/02/1977, p.65). O vice-presidente organizou 

o organograma de seu departamento para servir de modelo aos demais.  

 O número de denúncias em relação à conduta anti-ética no exercício profissional 

diminuiu, indo para o CRP, onde houve um grande aumento. As questões reivindicadas pelos 

psicólogos ao contatar a entidade referiam-se à questão do psicotécnico, à condições salariais e 

de trabalho (Gráfico 3).  

 Nessa gestão, mudou-se de sede duas vezes. A princípio estava sediada junto ao CRP 

na Av. Brigadeiro Luís Antônio. Mas, com a expansão funcional das atividades, houve 

necessidade de mudança de sede, então em janeiro de 1978 o Sindicato mudou para sede na 

Rua da Consolação, 2008, 3o andar, conjunto 301. É a primeira vez que o Sindicato sedia-se 

isoladamente sem nenhuma entidade de Psicologia. Consideraram a mudança oportuna devido 

ao afluxo de interessados que compareciam na sede e a proposta era de ficar ali por dois anos. 

Porém, depois de poucos meses, no meio do ano, a sede alugada já se mostrava ineficiente e o 

Sindicato propôs retomar a ocupar parte da sede do CRP, ou pedir doação financeira para 

início de compra de sede própria. O CRP já tinha saído da sede alugada na Avenida Brigadeiro 

Luis Antônio e estava em sede própria. Assim, o Conselho destinou espaço em sua nova sede, 

considerada adequada às necessidades do Sindicato. Então, no fim de 1978, a entidade se 

mudou para a Avenida Faria Lima, 1084, 2o andar, ofereceu breve coquetel para agradecer o 

CRP (SPESP, Ata 59, 29/09/1978) e ficou ali por quase dez anos. 
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 5.2.1. Os psicotécnicos: a principal atribuição  

 

 Essa gestão pode ser chamada de a “gestão dos psicotécnicos”. Além das freqüentes 

reclamações e reivindicações dos psicólogos, tramitavam também projetos de lei que 

pretendiam extinguir a obrigatoriedade do exame psicotécnico na habilitação à carteira de 

motorista. Conforme o Gráfico 3 (e Tabela 2), dá para visualizar facilmente que foi o assunto 

mais discutido, com a incidência em vinte e uma reuniões. Tal departamento foi tão importante 

para essa gestão, que contrataram um psicólogo para a jornada de meio período, com o fim de 

que efetuasse estudos acerca dessa questão. Além desse departamento, criou-se também uma 

“Comissão de Estudo dos assuntos do DETRAN”, composta pelos Professores Irto de Souza e 

Mario Guidi do Instituto de Psicologia da USP. 

 Na primeira reunião dessa gestão foi feito um estudo do ante-projeto dos exames 

psicotécnicos, com a proposta de elaborar um regulamento e novas diretrizes; “(...) foi 

apresentada uma reivindicação para aumento do preço do exame psicotécnico, a qual seria 

endereçada ao DETRAN com a concordância e apoio do Sindicato” (SPESP, Ata 36, 

28/01/1977, p.64). Assim, era comum discutir assuntos e ofícios do DETRAN nas reuniões. 

Ao fazer as reivindicações a essa entidade, contatava-se antes o CRP para que não houvesse 

antagonismo entre as entidades; havendo assim uma atuação conjunta e reuniões periódicas 

sobre o tema. Havia longas discussões sobre o assunto e se discutia os encaminhamentos a se 

tomar. 

  

Aproveitaram o jantar do 1o de maio promovido pelo governador, para entrega-lo ofício 

sobre a reestruturação do sistema de credenciamento para o exame psicotécnico. 

Ainda no início de 1977, foi publicado um artigo sobre exames psicotécnicos na 

Revista 4 Rodas, no qual existiam algumas críticas. Para rebatê-las, O Sindicato decidiu redigir 

um texto destacando os pontos positivos do exame para publicar na mesma revista. Porém, o 

presidente do Sindicato não redigiu o texto-resposta e decidiram apenas entrar em contato com 

o responsável pela revista.  

 O trabalho do Sindicato foi tão intenso sobre os psicotécnicos, que o presidente foi 

nomeado como assessor da Comissão Especial do exame psicotécnico para motoristas do CFP. 

Essa nomeação resultou em diversas viagens para Brasília (em algumas, acompanhado pelo 

advogado) para reuniões do CFP ou do CONTRAN. O advogado emitia pareceres sobre o 

assunto, ressaltando a relação Sindicato e CONTRAN. 
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Esse assunto assumia tal importância que inclusive os cursos organizados pelo 

Sindicato acompanhavam essa problemática. Foram ministrados o curso do Teste PMK 

(elementar) em 1978 por Waldomiro da Silva Borba e o curso do PMK, na técnica avançada, 

pela Profa. Alice Galland de Myra. 

 A luta em relação aos psicotécnicos também mobilizava os psicólogos do interior. No 

início de 1978 vieram à reunião do Sindicato, psicólogos do interior interessados em montar 

uma associação. A diretoria do Sindicato não achou interessante a idéia de criação de nova 

associação, apenas se ficasse subordinada ao Sindicato. Devido a tais demandas, o “(...) 

presidente disse que convocaria um representante de dez regiões do Estado e marcaria uma 

data na qual seria feito um memorial para ser levado ao CONTRAN em Brasília” (SPESP, Ata 

50, 27/01/1978, p.89).   

 O Sindicato se tornou parceiro do DETRAN nessas discussões. A entidade, em julho de 

1978, enviou correspondência ao Sindicato criticando um psicólogo que pediu vinte e três 

credenciamentos para exames psicotécnicos. O Sindicato agradeceu a participação. 

 A entidade sindical acompanhou e condenou algumas ilegalidades, como a impressão 

de exames psicotécnicos, publicados em jornais da cidade. 

 Em outubro de 1978, o Sindicato enviou um ofício ao ministro da justiça, “(...) 

declarando a importância dos exames psicotécnicos, sua validade, sua legalidade, e a posição 

do Sindicato em relação ao mesmo” (SPESP, Ata 60, 26/10/1978, p.105). Convocou-se 

também uma reunião com os psicólogos para o fim do mês. 

 No início de 1979 enviou-se outro ofício ao governador em defesa aos psicotécnicos. 

Foi feita uma grande pressão política para que não se extinguisse a obrigatoriedade do exame 

para a habilitação do motorista de automóveis.  

 Em abril de 1979, o Sindicato tendo êxito em suas reivindicações, decidiu diminuir os 

trabalhos do departamento do psicotécnico. O casamento com o DETRAN estava tão bom, que 

com o pedido do Sindicato para colocar um psicólogo para a chefia do Serviço Psicotécnico, o 

DETRAN não só aceitou, como deixou a indicação para a escolha do presidente do Sindicato. 

 

 

5.2.2. Os cursos 

 

 Os cursos novamente foram atividades importantes ao Sindicato. Apareceram em doze 

reuniões (Gráfico 4) e psicólogos do interior chegaram a solicitar a realização deles em suas 
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cidades. Tornaram-se práticas instituídas e não estavam mais ligadas àquele objetivo de 

agremiar mais associados à entidade. Elegeu-se um diretor para ser o responsável por essa 

atividade. 

 Conforme citado anteriormente, foram dados dois cursos sobre o teste PMK, na forma 

elementar e na forma avançada. O planejamento de novos cursos foi dirigido principalmente à 

área de Psicologia Clínica “(...) baseando-se na análise da receptividade e sucesso do curso 

atualmente ministrado” (SPESP, Ata 51, 24/02/1978, p.90). Ora, a escolha fora feita então por 

mera aceitabilidade de público. 

 Porém, não só por demanda de mercado, decidiu-se dar maior amplitude aos cursos por 

ocasião da falta de melhor preparo do psicólogo em relação às novas áreas de trabalho. Então, 

ao invés do Sindicato fazer uma campanha junto às faculdades, considerando que era época de 

reformulação do currículo mínimo de Psicologia, a entidade preferiu aproveitar as lacunas da 

formação universitária para ministrar seus cursos. Dessa forma, pensando nessas áreas 

emergentes, foi oferecido o curso de Psicologia do Esporte ministrado pelo tenente Elgio, um 

curso de Análise Transacional e se viu a necessidade de abertura do curso de Psicomotricidade. 

O membro suplente Antonio Wadir Biscaro também ofereceu um curso.  

 

 

5.2.3. A Luta pelo mercado e pela formação profissional 

 

A questão da valorização da profissão do psicólogo foi uma bandeira carregada pela 

gestão conforme as diretrizes já apontavam. Com esse intuito defendeu-se o campo do 

profissional psicólogo e se pesquisou novas áreas e práticas. 

Em relação a salários, criou-se uma comissão que teve a incumbência de elaborar uma 

tabela de preços. Estudou-se a elaboração da tabela de preços para atendimento psicológico e o 

piso salarial. Assim, reivindicou-se a fixação de salário mínimo, porém sem sucesso. 

No fim do ano de 1977, discutiu-se com funcionária da prefeitura a extensão do cargo 

de psicólogo dentro da Prefeitura Municipal de São Paulo. Ela demonstrou as possíveis 

condições de contrato de trabalho que se pretendia estabelecer. A luta pela valorização do 

trabalho do psicólogo no funcionalismo público era uma das bandeiras hasteadas, porém foi 

pouco discutida na gestão (apenas três vezes). 

Em relação às reivindicações da classe, psicólogas que trabalhavam no Hospital do 

Servidor Público contataram o Sindicato reivindicando aumento salarial. O Sindicato enviou 
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um ofício ao hospital. Não se tem registro de como se desenrolou a negociação, mas 

acreditamos que tal pressão da entidade não deve ter surtido os efeitos desejados, pois um 

ofício não é condição suficiente para vencer negociações. 

Decidiu-se pesquisar novas áreas de trabalho, como a Psicologia Hospitalar e a 

Psicologia do Esporte, conjuntamente a uma proposta de atuação mais ativa do Sindicato. No 

caso da Psicologia do Esporte a entidade organizou um curso. 

Em outubro de 1977 lançou-se uma campanha para criar o cargo de psicólogo no 

sistema educacional. Enviaram à Assembléia Legislativa, indicação n. 1879 de 1973, “para que 

se determine de forma regimental. A criação de cargos de psicólogo escolar, junto às escolas 

de primeiro e segundo graus” (SPESP, Ata 46, 28/10/1977, p.82). O CRP embarcou nessa 

proposta em maio de 1978, na campanha para a criação de cargos de psicólogos junto às 

escolas do Estado e do município (CRP, Ata 102, 29/05/1978). 

O Sindicato posicionou-se contra duas propostas que tramitavam e que seriam 

prejudiciais à profissão do psicólogo. A primeira, uma proposta de criar o cargo de auxiliar de 

psicólogo, pois tal cargo poderia dar um caráter mais tecnicista à profissão. Outro projeto de 

Lei que o Sindicato se posicionou contra foi o do Senador Nelson Carneiro, sobre a 

regulamentação de psicanalista clínico, que poderia fragmentar o campo do psicólogo e do 

trabalho psicoterapêutico. 

 

Pretendeu-se estender a assistência sindical a professores, então se propôs a organizar 

reuniões com eles. Também se procurou orientar alunos do último ano de Psicologia, 

principalmente “a respeito de informações sobre filiação ao CRP-06, ao Sindicato, 

procedimentos, vantagens profissionais, etc” (SPESP, Ata 54, 02/06/1978), por meio de 

palestras e orientação via boletins. Tinha-se como objetivo manter contato “(...) através de 

promoções de palestras; reuniões com professores das Cadeiras de Ética; prestação de 

informações, etc; com a finalidade de captação de novos associados” (SPESP, Ata 57, 

28/07/1978, p.100). Ainda em relação à formação encontrou-se o problema dos estagiários não 

remunerados. Atribuiu-se esses problemas à falta de informações que eles tinham e indicou-se 

contato com o CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola. Procurou-se assim um 

intercâmbio entre Sindicato e CIEE. 
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Procurou-se organizar os psicólogos do interior. Há o registro de que Psicólogos da 

Baixada Santista e de Ribeirão Preto se reuniram em suas regiões para discutir a problemática 

do trabalho do psicólogo. Mas não foi nessa gestão que o contato com o interior se estruturou. 

 

 

5.2.4. Outras atividades... 

 

Essa gestão discutiu em reuniões muitas atividades administrativas, relativas à gestão 

da entidade, finanças, organização interna, divulgação (com a distribuição dos boletins até para 

não associados) e eleições. Além de criar os departamentos, ela finalmente instituiu os plantões 

para atender a categoria. Decidiram, em julho de 1978 (SPESP, Ata 57, 28/07/1978), fazer 

esses plantões para receber os associados antes das reuniões ordinárias. Porém, dois meses 

depois da iniciativa, concluíram que os plantões não deram os resultados esperados. Não há o 

registro da causa desse efeito, mas nos parece que foi pela baixa participação dos psicólogos 

nas atividades de suas entidades. Pois além da não participação dos psicólogos nos eventos 

declarada pela diretoria (SPESP, Ata 69, 24/05/1979, p.17), a entidade constatou a baixa 

sindicalização existente em relação a outros sindicatos profissionais. 

 Assim, havia propostas de abertura que se referiam a uma maior participação dos 

profissionais. Colocou-se a proposta de utilizar suplentes e psicólogos interessados no auxílio 

de atividades, bem como profissionais atuantes em áreas de trabalho pouco conhecidas. 

Também houve uma prática de abertura em relação às reuniões, onde haveria uma parte delas 

aberta a interessados e outra parte restrita apenas à diretoria. 

A Bolsa de Emprego foi atividade que não deslanchou nessa gestão. O Departamento 

de Trabalho idealizou a abertura de um setor de Bolsas de Emprego para oferta da mão de obra 

do psicólogo. No fim de 1978 se deu a instalação da implantação do setor de recrutamento e 

seleção. Porém, faltando seis meses para o término da gestão, ainda se colocava a necessidade 

de ativá-la. 

Em relação ao sistema de convênios, várias entidades de prestação de serviços se 

ofereceram à entidade sindical dos psicólogos. Dessa forma, o Sindicato decidiu criar ofertas 

de tratamento psicológico através de convênios com clínicas para associados. Nesse programa 

de assistência psicológica criou-se uma série de critérios para que o profissional ou a clínica se 

inscrevesse. Elaborou-se assim uma norma de procedimento de convênio de terapeutas. 

Entretanto três meses depois da divulgação do serviço, ao analisarem os currículos dos 
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psicólogos para o programa de Assistência terapêutica do Sindicato, perceberam que não 

preenchiam os requisitos estipulados. Foram seis reuniões no ano de 1978 para tratar do 

assunto e não encontramos registro se o serviço foi ou não implantado. 

 

Como foi dito acima, os assuntos administrativos, financeiros e jurídicos 

freqüentemente ocupavam a pauta das reuniões (Tabela 2). Discutiu-se bastante a questão dos 

pagamentos e das prestações de contas. Apenas em março de 1978 aprovaram o ressarcimento 

de despesas dos diretores. E para as cobranças havia uma prática interessante, havia um 

funcionário específico para isso, que era o cobrador. O cobrador ganhava como salário uma 

comissão do que conseguia arrecadar. Ele conseguiu o aumento de sua porcentagem de 15 para 

20%; um valor bem mais alto do que o pago para as taxas bancárias. 

As duas mudanças de sede consumiram muito dinheiro do Sindicato. E no final da 

gestão, foi deliberada a compra de vários materiais (máquina de xerox, projetor, etc) e um 

abono salarial aos funcionários, o que fez o Sindicato terminar a gestão com o saldo financeiro 

baixo, mas com um bom capital patrimonial.  

 

Para as eleições, os membros da diretoria acreditavam que a eleição deveria ser 

disputada por mais de uma chapa, tanto ao Sindicato como ao CRP. “(...) levantou o vice-

presidente, a questão de entender ser necessário estimular concretamente a formação de novas 

chapas visando fornecer condições de escolhas aos associados eleitores” (SPESP, Ata 64, 

01/02/1979, p.107). Dois meses depois, devido ao grande número de psicólogos interessados, 

“na ocasião, falou o presidente acreditar que seria possível formar até quatro chapas o que, se 

efetivado, viria ao encontro das pretenções (sic) e desejos da atual diretoria” (SPESP, Ata 66, 

29/03/1979, p.112). Em 24 de maio de 1979 realizou-se uma reunião extraordinária do 

Sindicato com a presença da chapa de oposição. Muitas críticas foram feitas ao Sindicato e se 

inscreveram duas chapas para as eleições, sendo a de oposição a vencedora. No próximo 

capítulo, redigimos com maiores detalhes a vitória da oposição no Sindicato e no CRP. 

 

Um fato que se deve ressaltar é que existiu uma filiação e um respeito grande aos 

antigos, aos fundadores, pois quando se solicitavam algumas informações ao Sindicato decidia-

se consultar Oswaldo de Barros Santos, o primeiro presidente da APPESP. Tanto no que se 

referia a dúvidas de psicólogos entre as atividades de psicólogo e orientador educacional, 

quanto à formação de Associação de Psicologia em Mato Grosso e também à formação de 
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Sindicato no Rio de Janeiro. Outro antigo presidente que era referência foi Suzy Vijande 

Cambraia, que foi escolhido como responsável para a comissão de estudos para abertura do 

campo de trabalho. 

Para encerrar a gestão, o Sindicato programou um evento de homenagem aos ‘antigos’, 

confeccionando diplomas de honra ao mérito a quem dentro do âmbito sindical se destacou. 

Criou-se uma comissão para planejar a composição do diploma e o critério da entrega, 

composta pelos psicólogos “fundadores”: Carlos Del Nero, Suzy Vijande Cambraia e José 

Glauco Bardella. Assim, o término da gestão é marcado pela cerimônia de homenagem na qual 

se premiou vinte e seis pessoas com o diploma. Muitos dos premiados constituíram a primeira 

gestão da APPESP ou estavam presentes na Assembléia de fundação da entidade embrião do 

Sindicato dos Psicólogos no Estado de São Paulo. 

 

 

5.3. O Conselho Regional de Psicologia – 1a. Gestão – 74 a 7753 

  

O Conselho Regional de Psicologia é o órgão do Estado, representante da Sociedade 

Civil, que regulamenta e normatiza a profissão e orienta, disciplina e fiscaliza o exercício 

profissional do psicólogo. O Conselho é um Aparelho Ideológico do Estado, porém em mãos 

de representantes da sociedade civil, assumindo assim um lugar ambíguo, onde não é 

diretamente nem Estado e também nem sociedade civil. Não representa diretamente o 

psicólogo e nem o Estado; a sua luta é pela profissão e pelo bom exercício profissional. 

A primeira reunião do Conselho Regional de Psicologia, da 6a. Região, que 

compreendia São Paulo e Mato Grosso, ocorreu no dia 27 de agosto de 1974, dia do psicólogo, 

na sede da Sociedade de Psicologia de São Paulo, situada na Avenida Ipiranga, 395, 9o andar. 

A reunião de instalação do Conselho foi presidida pelo conselheiro federal Oswaldo de Barros 

Santos e, após a instalação discutiu-se a composição da primeira diretoria. Lembramos que os 

nove titulares e nove suplentes foram indicados pelo Conselho Federal de Psicologia, a partir 

da lista de vinte e sete nomes que foi expedida pelo Sindicato dos Psicólogos. 

Por consenso dos presentes a diretoria foi composta por Waldecy Alberto Miranda 

(presidente), Romeu de Morais Almeida (vice-presidente), Geraldina Porto Witter (secretária) 

e José Glauco Bardella (tesoureiro). 

                                                 
53 Infelizmente não pudemos ter acesso aos boletins dessa época, tendo em vista que o CRP não tem esse 
material arquivado. 
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Na segunda reunião do Conselho houve a necessidade de estabelecer uma vinculação 

entre membros efetivos e membros suplentes. Havia um suplente determinado para cada 

efetivo, que na ausência deste o primeiro deveria ser convocado, por exemplo, Geraldina Porto 

Witter era conselheira efetiva e Samuel Pfromm Netto era seu suplente. Houve um intenso 

trabalho sobre a organização interna, principalmente na separação dos assuntos entre diretoria 

e conselheiros. Porém, preferiram unificar as discussões pelo menos até que o regimento 

interno fosse elaborado. 

As primeiras reuniões, semanais (depois passaram a ser quinzenais), buscaram o 

estabelecimento da entidade. Decidiu-se o horário da reunião, procurou-se informações com 

outros Conselhos para ver como é que funcionavam e contratou-se firma de assistência jurídica 

e contábil. Discutiu-se a necessidade de divulgar o Conselho através dos vários meios de 

comunicação, atividade em que os vários conselheiros se empenharam e que rendeu algumas 

entrevistas na imprensa (TV, rádio e jornais). Como o Conselho não tinha funcionários, no 

início contou com o auxílio da secretária do Sindicato e de funcionários da SPSP. Miranda 

(2004, depoimento) lembra: 

Aí começamos a trabalhar, conhecer tudo a respeito da profissão, 
começamos a ver o que era isso, fazer contato com outros conselhos 
profissionais de São Paulo, para saber como agir, como começar a sair do 
zero. Aí começamos a trabalhar e a instalar os Conselhos, que os Conselhos 
Regionais é que deram o suporte financeiro para o Federal (...) E o Conselho 
Regional de São Paulo começou a cuidar primeiro daqueles psicólogos que 
tinham o registro do MEC, aquela carteirinha verde do MEC. Aquela lá já 
dava o direito a ser psicólogo, tinha que juntar uns documentos pessoais 
para conceder os registros. Então nós resolvemos dar a inscrição número um 
para o presidente do Conselho Federal, ele era de São Paulo, para o Arrigo, 
o número 2 foi para a Odette, o número 3 para a Mathilde, o número 4 para 
o Oswaldo de Barros, o número 5 foi o Theo Van Kolck. Aí terminou os que 
faziam parte do Federal, efetivos e suplentes. Aí em São Paulo, o número 6 
fui eu, era o presidente, o número 7 foi o vice e depois fomos concedendo os 
registros. E era um volume de trabalho muito grande, o pessoal procurava o 
Conselho, a gente divulgou, era uma coisa incrível (p.3). 

 

Com a instalação dos Conselhos, os psicólogos tiveram que fazer sua inscrição no CRP, 

pois antigamente eram credenciados pelo MEC. Assim, todos que eram inscritos no MEC 

deveriam fazer a sua inscrição no CRP para poder exercer a profissão de psicólogo. No 

primeiro ano foram analisados quatrocentos processos de inscrição e no fim dessa gestão já 

eram mais de 2000 psicólogos inscritos. 

No decorrer da gestão, o espaço ficou insatisfatório para o Conselho, então logo se 

iniciou uma procura por nova sede. Em março de 1975 essa proposta foi colocada, tendo por 
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base a previsão orçamentária e a entrada de dinheiro via pagamento das anuidades. Então, o 

presidente se empenhou na procura desse novo imóvel e os conselheiros visitavam casas. 

Chegaram a discutir o teto do valor da nova sede, mas em agosto decidiram alugar uma casa e 

aplicar o dinheiro até que se dispusesse de montante maior. Dessa forma, aplicaram o dinheiro 

não utilizado e ofereceram uma sala na nova sede ao Sindicato, onde este arcaria com um terço 

das despesas comuns. Assim, em outubro de 1975, mudou-se para a nova sede, uma casa na 

Avenida Brigadeiro Luis Antônio, n. 4187. Miranda (depoimento, 2004) rememora:  

Éramos ajudados pela Sociedade de Psicologia, ficamos na sede lá até que 
conseguimos alugar uma sede na Av. Brigadeiro Luis Antônio, era uma casa 
maior, perto do Ibirapuera, bem perto da Avenida Brasil. Alugamos uma casa 
grande, bonita, começamos a contratar funcionários e já ficou pequena aquela 
casa (p.3).  

 

Em 1977, o local começou a ficar insatisfatório novamente, então começaram a buscar uma 

sede própria. Em maio, adquiriu-se a nova sede na Avenida Faria Lima, 1084, 10O andar, 

conjuntos 101 e 102, sendo que a mudança apenas se deu em fevereiro de 1978. Miranda 

(depoimento, 2004) se lembra: 

Depois fomos crescendo mais e fomos procurando uma sede própria, nós já 
tínhamos recursos. Fizemos assembléia geral, conseguimos aprovação dos 
psicólogos para comprar uma sede. Aí andamos tanto, procuramos tanto, até 
que achamos um andar todo na Av. Faria Lima, na frente do clube 
Pinheiros, aí instalamos tudo lá, foi uma coisa muito bonita. O Conselho foi 
crescendo, em São Paulo tinha muitos psicólogos, o maior Conselho era o 
de São Paulo, fomos enfrentando dificuldades com esse próprio 
crescimento, mas fizemos um trabalho muito interessante (p.3). 

 

Em 1976, o CRP lançou seu boletim informativo, porém como já foi dito 

anteriormente, infelizmente, não tivemos acesso a esses documentos, visto que não constam 

nos arquivos do Conselho Regional de Psicologia. 

 

 

5.3.1. As comissões 

 

Uma das primeiras atividades foi criar uma comissão para organizar um ante-projeto de 

regimento interno do CRP, conforme resolução n. 02/74 do CFP. Tal comissão elaborou um 

ante-projeto que foi discutido, aprovado e enviado ao CFP. No primeiro ano da gestão se 

discutiu o regimento interno em oito reuniões, desde elaborações, modificações, alterações, 

etc..  
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Criou-se também uma comissão de tomada de contas, que seria responsável para 

averiguar balancetes, orçamentos, pareceres e tudo que fosse a respeito da parte financeira na 

gestão inteira. 

Em março de 1975, o presidente designou a formação de uma comissão de ética para 

tratar das questões da conduta profissional e exercício ilegal ou duvidoso. Assim todos os 

assuntos referentes à ética deveriam ser encaminhados a essa comissão. 

O Conselho possuía apenas a sua sede na capital de São Paulo e não estava atuando no 

resto do Estado e nem no distante Estado do Mato Grosso. Assim, a questão das delegacias 

regionais iniciou-se em junho de 1975, quando um conselheiro foi para Mato Grosso visitar 

algumas cidades para verificar a possibilidade de indicar um delegado para a região. No meio 

de 1977, cinco conselheiros viajaram para Mato Grosso, visitando as cidades de Cuiabá e 

Corumbá. Em Cuiabá, o CRP teve contato com o governador, o secretário de segurança 

pública, o delegado regional do trabalho e com quatro psicólogos da região que discutiram os 

problemas dos psicotécnicos. Essa reunião com os psicólogos, na Academia Matogrossense de 

Letras, mesmo sendo divulgada pela imprensa local teve pouca participação. Em Corumbá, o 

Conselho participou de uma mesa-redonda na I Jornada Matogrossense de Psicologia sediada 

na Faculdade Estadual do Mato Grosso; apareceram psicólogos e cerca de quatrocentos 

estudantes. Após a reunião, os psicólogos continuaram reunidos para eleger a 1o. diretoria da 

Associação Matogrossense de Psicologia, que se tornava o ponto de ligação entre o CRP, os 

psicólogos do Estado e os dois cursos de Psicologia. Nessa primeira gestão a instalação de 

delegacias não foi possível, sendo possível a criação desse pólo de interlocução entre categoria 

residente no Mato Grosso e o CRP. 

 

 

5.3.2. A fiscalização e os psicotécnicos 

 

Os objetivos dos Conselhos de Psicologia eram os de orientação, disciplinarização e 

fiscalização. Ou seja, uma função de controle da profissão, no qual o termo disciplinarização 

marca muito isso. 

E na atuação do CRP nos anos 70 encontramos alguns casos de fiscalização que 

efetuou. 

Miranda (depoimento, 2004) diz:  
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E não só registros nós fazíamos, mas também tínhamos outros problemas, 
como fiscalização, de queixas, de pessoas que estavam exercendo 
ilegalmente a profissão. Nós não tínhamos ainda os instrumentos para agir, 
mas a gente agia. Tivemos alguns processos disciplinares, alguns processos 
por exercício ilegal da profissão, já naquele tempo (p.3). 

 

A partir de outubro de 1974 começam a discutir sobre uma projeção de filme sobre 

Psicologia que estava sendo realizada no auditório da Fundação Armando Álvares Penteado – 

FAAP. Tal projeção foi divulgada no Jornal Folha de São Paulo e os conselheiros 

preocuparam-se com divulgação indevida das atribuições privativas do psicólogo ao público 

leigo.  

Descobriram que era uma psicóloga a responsável por essa exibição e procuraram 

contato com ela. Depois de algumas mal-sucedidas tentativas convocaram-na para uma 

reunião-plenária para prestar esclarecimentos. Assim, começaram a bombardeá-la de 

perguntas como se fosse um grande inquérito e criticaram-na por todos os lados. A 

preocupação do Conselho era sobre o conteúdo do filme que talvez fosse de uso privativo do 

psicólogo. O inquérito foi feito de maneira policialesca, como se estivessem reproduzindo o 

Aparelho Repressivo do Estado em sua micro-esfera e alegaram que o CRP estava cumprindo 

as suas funções. Abriu-se então uma denúncia e elegeu-se um relator dentre os conselheiros 

para encaminhar o caso. O filme era o vídeo Grupos de Encontro com Carl Rogers. Duas 

reuniões após a convocação, o relator do caso dessa psicóloga trouxe seu parecer de dar uma 

advertência a ela. O plenário discutiu o caso e ressaltou a falta de formalidade em que estava 

o Conselho, pois não haviam regras pressupostas de como atuar nas fiscalizações e nos 

processos éticos. O parecer foi discutido e votado ponto a ponto (CRP, Ata 15, 16/12/1974, 

p.17/8). Esse caso foi o primeiro e houve uma certa “perseguição” a quem aparecia na mídia 

falando o que era a Psicologia (como também no caso do psicodramatista, CRP, Ata 79, 

08/08/1977, p.126). 

 

Cambraia (2004, depoimento) relata como foi o processo de constituição das normas 

éticas: 

Porque no começo não havia nem código de ética e a gente tinha de 
imaginar alguma coisa de como deveria ser a conduta profissional. Nesse 
período fui designado presidente da Comissão de Ética do Conselho, onde 
tivemos de apreciar uns casos rumorosos. Portanto, não havia uma coisa 
determinada. Depois é que o Conselho Federal estabeleceu as normas éticas 
do psicólogo, que agora estão para ser mudadas. Cada um ia estabelecendo a 
sua ética, ou seja, o que considerava ético. Durante 30 anos eu tive um 
serviço de Psicologia que fazia seleção profissional e orientação vocacional, 
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no qual trabalharam muitos psicólogos e onde eu tive a oportunidade de dar 
muitos estágios para estudantes, aos quais ensinava os meus princípios 
éticos. Eu sempre fui muito exigente nesse aspecto.(p.3). 

 

Outro caso de fiscalização foi sobre a Profa. da PUC-SP, Ana Maria Poppovic. Ela era 

editora da coluna de Psicologia da Revista Ego da Editora Abril. O CRP considerou que ela 

estava veiculando assuntos privativos do profissional psicólogo ao publico leigo, assim abriu 

processo ético. Declararam que estava exercendo de maneira ilegal a profissão. Ela, ao invés 

de recorrer da decisão ao Conselho Federal, que é um direito do psicólogo, entrou na justiça 

contra o CRP e anos depois, quando saiu o resultado, foi vitoriosa contra a entidade. Tal 

processo foi tão desgastante que o presidente da Comissão de Ética do CRP da época pediu 

afastamento do cargo. Suzy Cambraia desgastou-se no processo e preferiu se desligar a correr 

o risco do desgaste do Conselho e da Comissão de Ética. 

Em relação a publicações, essa gestão enfrentou outros problemas, como a publicação 

do livro “Faça seu teste” da Editora Mestre Jou e do resumo do teste de Rorschach que saiu na 

revista Veja.  

Em 1975 também se apontou o problema do curso de Psicodinâmica dos 

Trabalhadores, ministrado pelo arquiteto Sr Simão Goldman. Devido aos conflitos no 

processo e o resultado do julgamento que não se caracterizou como exercício ilegal da 

profissão de psicólogo, em 1977, o Sr. Simão Goldman entrou com inquérito policial contra o 

presidente e o vice-presidente do CRP. Entretanto, a justiça concedeu o pedido de hábeas 

corpus aos conselheiros e reconheceu que o curso dado por Simão Goldman envolvia 

atribuições profissionais de psicólogo. 

 Os diretores do CRP também enfrentaram processo na justiça de um médico que 

ministrava cursos de Análise Transacional. No fim da gestão, devido à polêmica do assunto, o 

plenário decidiu sobre a necessidade de mais estudos (CRP, Ata 78, 25/07/1977). Em 1979, 

na segunda gestão, concluem que tal discussão foi um retrocesso, pois não assegurou a área da 

Análise Transacional ao psicólogo (CRP, Ata 123, 17/02/1979). 

Freqüentemente havia anúncio de serviços de empresas que aplicavam testes e não 

tinham profissionais psicólogos, ou de institutos de serviços psicológicos que não tinham 

psicólogos inscritos no Conselho. Também havia caso de alunos de Psicologia que já atuavam 

como psicólogo e de leigos que atuavam como auxiliares (inclusive aplicando testes 

psicológicos como o PMK). Nesses casos, sempre se convocava um representante da firma ou 

o psicólogo e ou mandava-se fiscais do CRP para averiguação do caso.     
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Mas o que mais mobilizou a atuação das entidades foi a questão dos psicotécnicos. 

Recebeu-se e se apurou diversas denúncias de corrupção, onde determinado Instituto 

psicotécnico vendia fichas do PMK em branco assinadas pelo psicólogo, ou casos em que 

determinado Instituto aprovava todos os examinados e outras irregularidades. Existia uma 

verdadeira máfia dos exames psicotécnicos e o CRP e o Sindicato entraram numa luta 

conjunta para uma moralização dos exames, inclusive com o CRP “cedendo” seu assessor 

jurídico para a outra entidade. Então, era sempre um assunto em pauta, no qual se lia 

correspondências do DETRAN e CONTRAN e discutia-se a problemática dos exames 

psicotécnicos. Numa das correspondências do DETRAN, eles colocaram que os honorários 

fixos pelo Departamento do Trânsito não eram de competência do CRP. 

E o CRP conseguiu algumas vitórias, como a indicação de profissional psicólogo para a 

chefia do serviço de psicologia do DETRAN. Porém, tais entidades defendiam a 

obrigatoriedade da manutenção dos exames psicotécnicos com “as unhas e dentes” refutando 

qualquer Projeto de Lei e críticas que se referiam ao fim dos exames psicotécnicos para o 

deferimento da carteira de habilitação ao motorista. Assumia-se novamente uma postura 

corporativista em defesa do mercado de trabalhos dos psicólogos ao invés de uma revisão e 

crítica sobre um instrumento e um processo “viciado” que não garantia uma avaliação 

cuidadosa e que trouxesse resultados válidos.  

 

 

5.3.3. A relação amistosa com o CFP 

 

A relação do CRP com a entidade Federal era muito próxima e com poucos conflitos. 

Foram lidas instruções e discutidos assuntos do Conselho Federal em dezenove reuniões dessa 

primeira gestão. Geralmente o CFP enviava uma resolução ou minuta de um determinado 

assunto e pedia para os Regionais darem seu parecer e propostas. Foi assim que ocorreu com o 

regimento interno e o Código de Ética, por exemplo. Houve algumas reuniões plenárias do 

CRP conjuntas com o CFP, onde era o presidente do Federal que coordenava. 

Havia uma assembléia de delegados dos Conselhos Regionais em Brasília para 

deliberar sobre os assuntos em pauta. O CRP-06 propôs numa dessas Assembléias, o que foi 

aprovado, que todos os regionais teriam conta conjunta com o Federal, ao invés do 

recolhimento mensal da cota-parte. Dessa forma, sacramentava-se a “subordinação” dos 

Regionais ao Federal. 
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Um dos poucos “conflitos” registrados em ata é que no meio de 1975, o CFP 

questionou o CRP-06 pelo excesso de despesa com material de consumo, mas o TCU – 

Tribunal de Contas da União – julgou regulares as contas do CRP em 1974. E nas reuniões 

conjuntas que se realizavam, tanto nessa como na segunda gestão, havia uma troca mútua de 

elogios. 

Alguns conselheiros regionais se desligaram do CRP-06 para assumir cargos no CFP. O 

sistema de escolha de conselheiro se dava com o CRP enviando uma lista tríplice ao CFP e esta 

entidade escolhia um dos nomes. Geraldina Porto Witter e José Glauco Bardella tornaram-se 

conselheiros federais nessa época. 

Com a SPSP também houve uma relação de cooperação mútua, no fim de 1975 ela 

pediu auxílio financeiro para a impressão de um número de seu boletim, o que o CRP aprovou, 

porém, com posição contrária da tesoureira. 

Em outubro de 1976, o CRP-05 solicitou apoio deste CRP (como solicitara ao 

Sindicato) na iniciativa de pressionar o Ministério da Fazenda para deduzir do Imposto de 

Renda o dinheiro gasto com tratamento psicológico. Tal luta foi apropriada e o CFP tomou 

essa bandeira frente ao Ministério da Fazenda, pois a dedução no Imposto de Renda só era 

permitida aos gastos com os médicos e dentistas e, conquistá-la ao psicólogo significaria uma 

valorização da profissão. 

 

 

5.3.4. Algumas atividades 

 

O CRP também se preocupou com questões da formação profissional. No fim de 1975 

averiguou-se o problema dos estágios para alunos de Psicologia em lugares em que não havia 

psicólogos para acompanhar e supervisionar o trabalho dos estudantes, configurando-se assim 

uma situação irregular onde os alunos eram tidos como mão de obra barata. Questão que 

merecia intervenção. 

Devido as alterações no currículo mínimo de Psicologia e aos cursos livres, discutiu-se 

a atuação do CFP junto ao MEC e ao Conselho Federal de Educação. Os Regionais solicitaram 

ao Federal a cópia do currículo de Psicologia elaborado pela Comissão Especial. 

Na reunião de 09/05/1977, foi feito um encontro especial com convidados de outras 

entidades, como conselheiros paulistas do CFP, membros da SPSP, ABP e Sindicato, para 

discutir o currículo mínimo de Psicologia, com palestra de Odette Lourenção Van Kolck. No 
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final da discussão houve uma confraternização com um coquetel e entrega de diplomas aos 

conselheiros. Três meses depois o CRP enviou um conselheiro para reunião em Brasília com o 

MEC sobre o currículo mínimo de Psicologia. Houve também contatos com faculdades e 

cursos de Psicologia. Porém, nas atas não consta nenhum tipo de deliberação ou posição em 

relação ao currículo. 

 

O CFP criou uma comissão para o estudo das relações entre psicólogo e orientador 

educacional, pois havia um conflito na interface entre os campos de trabalho. Em relação a 

essa problemática de atribuição profissional, também se discutiu o Projeto de Lei n. 1760-A de 

1974, lei em tramitação que dizia respeito à profissão do assistente social, visto que tem 

“artigos quem entram em choque com o disposto nas leis que regulamentam a profissão do 

psicólogo” (CRP, Ata 19, 19/02/1975, p.23). 

 

 

5.4. Conselho Regional de Psicologia – gestão 77 a 80 

 

 No meio de 1977 é realizada a eleição no Conselho Regional de Psicologia e a chapa 

eleita, única candidata, é uma gestão muito semelhante à primeira, sendo praticamente uma 

continuidade. A diretoria, no primeiro ano, foi composta por Samuel Pfromm Netto 

(presidente), Carlos Del Nero (vice-presidente), Therezinha Moreira Leite (secretária) e Rachel 

Léa Rosemberg (tesoureira). Essa gestão teve rodízio de cargos em seus três anos, ocupando a 

presidência também, Waldecy Alberto Miranda (78-79) e Saulo Monte Serrat (79-80), sendo 

que nessas eleições teve disputa pelo cargo da presidência, a qual foi decidida por votação e 

não mais pelo antigo consenso. 

A relação com o Sindicato continuava muito próxima. Uma série de reuniões conjuntas 

e sempre muitas correspondências da entidade sindical, agradecendo pela utilização do 

cadastro do CRP ou solicitando lugar na nova sede. Já no início da gestão marcou-se reunião 

com a diretoria do Sindicato para discutir os psicotécnicos, assunto ainda bastante discutido. 

No início de 1980 saiu uma portaria que tornava obrigatório o exame psicotécnico para todo 

candidato à motorista.  

O Conselho não apresentou posições políticas diferentes da gestão anterior. A relação 

com o CFP continuava amistosa e na pauta sempre estavam presentes assuntos do Federal. O 

CRP sentiu dificuldades em cumprir as resoluções do CFP, pela dificuldade em fiscalizar o 
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exercício profissional. Em 1978, o CFP organizava o I Encontro Nacional de Psicologia como 

Profissão, que foi adiado por razões não conhecidas por nós.  

O único questionamento da entidade federal sobre a regional, nessa gestão, foi o 

pagamento de diárias aos conselheiros residentes da sede, o que considerou como flagrante 

impropriedade. Assim, o plenário do CRP revogou o pagamento das diárias aos conselheiros 

da sede. 

O Conselho participou muito menos das Reuniões dos Conselhos Profissionais, tal 

ponto foi apenas abordado uma vez nas atas das reuniões (tabela 4).  

Houve também uma mudança em relação à constituição do plenário; em abril de 1978, o 

presidente convidou todos os suplentes para participar de todas as plenárias, independente de 

convocação, que era a prática anterior. 

 

 

5.4.1. Os trabalhos das comissões: delegacias e fiscalização 

 

Das comissões existentes e criadas nessa gestão, as que mais estiveram em pauta nas 

reuniões plenárias foram: fiscalização, ética e delegacias, respectivamente (Gráfico 8). No 

início da gestão foi instituída uma comissão de publicação de boletins e no final uma de 

credenciamento de supervisores devido à demanda que existia na área. Antes da criação dessa 

comissão, em março de 1979, saiu a Resolução CRP-06 n. 02/79 de 05/03/79, referente a 

normas para psicólogos para o Registro de supervisão de estágio e posteriormente o plenário 

aprovou outra resolução de n. 08/79 sobre as normas para credenciamento de supervisores.  

No ritmo das visitas às cidades de Mato Grosso, surgiu a proposta de montar delegacias 

regionais nas cidades da 6O região que congregassem um número elevado de psicólogos. Em 

1977 criaram uma comissão de delegacias. Discutiram e aprovaram as normas para a instalação 

delas. Na minuta de resolução sobre delegacias há um ponto que se referia a remuneração dos 

delegados. 

No início de 1978, conselheiros visitaram os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul (recém separado) para estudar a instalação das delegacias regionais. Em 19/05/79 instalou-

se a primeira delegacia do CRP em Cuiabá/MT. Quinze dias depois se aprovou a instalação de 

delegacias em Campinas, Santos, Bauru, Ribeirão Preto, Assis, Lorena e Campo Grande/MS, 

ou seja, em toda sua área de jurisdição. Desse modo, escolheu-se os subdelegados e 
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convocaram-nos a uma reunião para uma conversa sobre suas atribuições nas delegacias. 

Miranda (depoimento, 2004) recorda do processo de instalação das delegacias regionais: 

Com tudo isso eu trabalhava na minha profissão, na empresa que eu estava 
trabalhando e tinha que cuidar do Conselho, a gente viajava nos fins de 
semana, saía sexta feira no fim da tarde e voltava domingo à noite. Nós 
andamos pelo Brasil, no Regional aqui em São Paulo nós instalamos os 
escritórios regionais, fomos para Cuiabá, instalamos escritório regional em 
Cuiabá, em Campo Grande, instalamos no interior de São Paulo, em Santos, 
em Bauru, em Campinas, em Lorena, enfim, fizemos uma ampliação dos 
braços do Conselho Regional para facilitar aos psicólogos a sua inscrição; os 
escritórios recebiam as inscrições, entregavam as carteiras, assim o 
psicólogo não precisava vir até São Paulo, ter aquelas despesas que teria. 
Foi crescendo, o Conselho foi crescendo muito (p.4). 

   

Com o aumento de denúncias de exercício irregular da profissão e o crescimento da 

entidade, no início de 1978 criou-se a Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional e 

outras providências. Essa comissão começou a “gerenciar” as visitas dos fiscais às entidades e 

organizou estudos sobre alguns materiais, como por exemplo, do Instituto Nacional de 

Parapsicologia. Surgia nessa época a problemática das práticas alternativas no exercício 

profissional do psicólogo. A comissão de ética solicitou informações do trabalho de alguns 

psicólogos, como Norberto Keppe, que foi convocado posteriormente.  

A comissão de ética propôs o primeiro Encontro organizado pelo CRP, o “1O Encontro 

de Professores de Ética Profissional de faculdades” em 10/11/1979, pois com esse encontro, o 

CRP visava trabalhar diretamente com os formadores numa atitude preventiva em relação ao 

exercício profissional dos futuros psicólogos. 

Os trabalhos da comissão de ética e de fiscalização foram crescendo e se tornaram bem 

mais freqüentes nas reuniões do CRP do que das outras comissões. Processos éticos eram 

discutidos freqüentemente nas plenárias. Ao conferir a Tabela 4 e os Gráficos 8 e 10, dá para 

visualizar facilmente que as questões relacionadas a esses dois assuntos tornaram-se 

predominantes ao Conselho, sendo as atividades mais executadas pelo CRP. Assim o órgão 

assumiu o caráter de fiscalizador e disciplinador do exercício profissional.  

A mídia era um dos alvos de fiscalização do Conselho. Nessa gestão, desenrolou-se 

ainda o conflito com Ana Maria Poppovic, devido a Revista Ego e também a psicóloga Marta 

Suplicy foi convocada junto à comissão de ética devido ao seu artigo e resposta publicados na 

Revista Cláudia. Outra publicação visada foi a de um Boletim de Psicologia, onde seu 

responsável não era psicólogo, assim oficiou-se a editora. No fim de 1979, uma psicóloga deu 
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uma entrevista à TV Gazeta e o Conselho solicitou cópia da fita e interferência para que não se 

utilizasse referida gravação (CRP, Ata 146, 03/12/1979, p.46). 

 

 

5.4.2. O Código de ética 

 

A primeira versão do Código de Ética, foi aprovada pelo CFP em sua resolução n. 8 de 

02/02/75 e publicada no Diário Oficial da União de 08/04/1975. Porém, eram necessárias 

modificações. Dessa forma, em 1978, o CFP pediu sugestões para a reformulação aos 

regionais. Assim o CRP passou a discutir essas reformulações, sendo que tal assunto apareceu 

em cinco reuniões, até que em 30/08/1979 a resolução CFP n. 29/79 estabeleceu o novo código 

de ética e revogou a resolução antiga, a CFP n. 08/75.  

 

 

5.4.3. O psicólogo especialista 

 

A figura do psicólogo especialista foi instituída na Lei 5766/71, porém tal prática não 

havia sido implantada. Em setembro de 1978, o CFP encaminhou uma minuta de resolução 

sobre o assunto para todos os regionais. Dessa forma, o CRP criou uma comissão para opinar e 

enviar sugestões. Em decorrência da complexidade do tema, a comissão do CRP enfrentou 

dificuldades para entregar as contribuições sobre esse assunto, assim, em dezembro pediu 

prorrogação do prazo para o CFP. 

Contudo, mesmo com um prazo maior, o CRP não enviou as sugestões acerca das 

especialidades para o CFP por considerar assunto complexo e prematuro. Em setembro de 

1979 o CFP encaminhou minuta da resolução que regulamentou o registro de especialista, 

porém tal tema não foi mais discutido até o fim dessa gestão. 

Miranda (depoimento, 2004) relata algumas dificuldades sobre o assunto: 

Então, nós fizemos uma reunião e tínhamos noventa dias para regulamentar 
a Lei. Nós fizemos uma reunião das entidades da Psicologia e fomos lá em 
Minas até para ver isso e discutimos dois, três dias isso aí e achamos, não 
encontramos como colocar na regulamentação como conceder o registro de 
especialista. Porque havia umas outras dúvidas na ocasião, se isso não iria 
prejudicar o psicólogo, porque poucos poderiam ser especialistas, outros não 
podiam ser e achamos melhor não mexer nisso e realmente não se mexeu 
mais, ninguém mais mexeu e foi agora recentemente que resolveram pegar 
isso, que já estava lá na Lei, de 62? (p.10/1) 
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5.4.4. A Luta pela profissão 

 

Essa gestão continuou a apoiar a luta para deduzir os gastos com serviços psicológicos 

do Imposto de Renda, porém esse assunto só surgiu em uma reunião.  

Na reunião de 07/01/1980 discutiu-se o Projeto de Lei n. 652 de 1979 que autorizava o 

Governo de São Paulo a implantar Setor de Serviço Social Escolar. O plenário decidiu contatar 

o deputado, alertando-o das impropriedades da iniciativa e da necessidade de um psicólogo 

nesse setor. 

O currículo mínimo de Psicologia foi discutido. Os conselheiros apreciaram projetos de 

currículo enviados pelo CFP e também o projeto elaborado pelo Grupo Setorial de Psicologia 

DAU – Departamento de Assuntos Universitários – do governo, o qual consideraram ser o 

melhor. A Comissão Especial para o Estudo de Currículos dos Cursos de Psicologia do CFP 

contribuía com o DAU. 

 

Em 1980, surgiu o Projeto de Lei 2726/80 de autoria de Salvador Julianelli, um ato 

médico que previa uma subordinação do profissional psicólogo ao profissional médico. O CRP 

repudiou o PL e se mobilizou contra, conjuntamente com outras entidades da psicologia. 

Nessa mobilização, conseguiu-se marcar uma conversa com o Julianelli sobre seu 

projeto com os presidentes dos Conselhos Federais interessados. Miranda (depoimento, 2004) 

conta: 

Mas aqui em São Paulo ainda enfrentamos projetos de lei que queriam 
interferir na profissão do psicólogo, aqui em São Paulo teve um famoso, não 
sei se você ouviu falar nisso, do Salvador Julianelli. E fizemos uma reunião 
com todos os Conselhos Regionais da área de saúde de São Paulo, eu 
coordenei esse movimento, nós fomos para a casa do Julianelli e 
conseguimos o projeto de Lei que era enorme, discutimos com ele que isso 
não era possível, que não podia ser assim. Depois fui para o Federal, 
continuamos brigando lá em Brasília também, apareciam outros também, 
apareciam outros projetos e nós tínhamos que estar atentos. Então nós 
corríamos lá no Congresso e quantas vezes fui lá falar com deputados 
federais, com senadores, com presidente do senado por causa dessas 
propostas de reabrir a Lei nossa de regência. A gente sempre procurava falar 
com o relator para explicar que isso não seria bom para a Psicologia por 
isso, por isso e por isso e era um trabalho muito grande (p.4). 
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5.4.5. Prêmio: “O psicólogo do ano” 

 

Para comemorar o dia do psicólogo em 1976, “Samuel Pfromm Netto sugeriu que se 

indicasse para homenagem especial um representante da classe de reconhecido mérito” (CRP, 

Ata 49, 28/06/1976, p.63). Essa proposta foi aprovada e designou-se uma comissão para fazer 

essa homenagem. Assim, após duas reuniões discutiu-se os critérios e processos de 

homenagem. Dessa forma propôs a criação do prêmio “O psicólogo do ano”. Pfromm Netto 

acreditava que tal prêmio contribuiria para a publicidade do psicólogo. Assim decidiram a cada 

ano premiar uma figura importante na história da Psicologia brasileira. 

A partir de 1976, O Conselho Regional de Psicologia – 6a Região prestará 
uma homenagem anual a um expoente de Psicologia no Brasil, que, quer na 
pesquisa, quer no ensino, quer, ainda, na aplicação dos conhecimentos de 
técnicas de natureza psicológica, tenha contribuído de maneira notável e 
substancial para o progresso da Psicologia e tenha evidenciado sua 
capacidade neste domínio e seu devotamento ao bem estar individual e 
social e ao desenvolvimento científico e tecnológico da Psicologia em nosso 
meio (CRP, Ata 51, 09/08/1976).    

 

O plenário, primeiro indicou uma lista com seis nomes de psicólogos. A partir dessa 

lista, tirou-se uma lista tríplice e depois se escolheu o homenageado. O homenageado de 1976 

foi o psicólogo Cícero Christiano de Souza, em cerimônia realizada no anfiteatro da FMU. 

 Em 1977 premiaram Noemy da Silveira Rudolfer, em 1978, Durval Marcondes e em 

1980, Aniela Meyer Ginsberg. Em 1979, como era ano do centenário do primeiro laboratório 

de Psicologia Experimental, o de Wundt em Leipzig, decidiram realizar a festa do Centenário 

da Psicologia e premiar uma porção de psicólogos brasileiros que participaram das entidades 

de classe e científicas e que foram responsáveis pela criação da Psicologia no Brasil. Os 

critérios adotados para essa premiação foram:  

a) personalidades que se destacaram na docência da Psicologia desde os seus 
primórdios regionais; b) personalidades que contribuíram para a Ciência 
Psicológica, na região, seja em trabalhos e obras de reconhecido e notório 
valor; c) pessoas da região que se empenharam no reconhecimento da 
Psicologia como profissão, no Brasil; d) os atuais Conselheiros Efetivos e 
Suplentes do CRP-06 e do Conselho Federal de Psicologia (CRP, 197954 
apud CRP-06, 1994, p.54).  

 

Miranda (depoimento, 2004) recorda: 

                                                 
54 Conselho Regional de Psicologia. Especial do Centenário da Psicologia Científica e Dia Nacional do 
Psicólogo, 1979, p.5/6. 
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Aqui no Conselho Regional, na minha gestão, concedemos uma medalha 
Wundt para psicólogos ilustres. Porque nós tínhamos um prêmio, o 
Psicólogo do ano, mas nós pensamos ‘Peraí, só vamos dar um prêmio para o 
psicólogo do ano?’. Nós já demos para a Noemy da Silveira Rudolfer, 
demos para outros psicólogos ilustres, mas aí não vai dar, porque é um só. 
Então nos cem anos da Psicologia resolvemos dar cem medalhas, diplomas 
para psicólogos que contribuíram para a construção da Psicologia do Brasil. 
Isso foi uma grande coisa que a gente fez, a gente sentiu muito 
agradecimento dessas pessoas. Porque é aquilo que eu te disse, você precisa 
olhar o passado, da onde veio, da onde você veio? Como começou? (p.13). 

  

Então, em solenidade realizada no Hilton Hotel, premiaram cem psicólogos, dentre 

estes: Annita de Castilho Marcondes e Cabral, Aniela Meyer Ginsberg, Arrigo Leonardo 

Angelini, Carolina Martuscelli Bori, Madre Cristina Maria, Dante Moreira Leite, Enzo Azzi, 

Jean Maugué, Manuel Bergstrom Lourenço Filho, Oswaldo de Barros Santos, Otto 

Klinenberg, Roberto Mange, Suzy Vijande Cambraia, Yvone A. G. Khouri, etc. O presidente 

do CRP, Waldecy Alberto Miranda, profere um discurso saudando a categoria, porém 

preocupado: 

A cada 27 de agosto temos a satisfação de poder constatar nossa contínua 
afirmação, como profissão, no Brasil. Por outro lado, não esquecemos, 
também, que enfrentamos sérios problemas, como a ainda insuficiente 
capacidade de absorção do mercado de trabalho aos novos profissionais, 
gerando problemas de subemprego e mesmo desemprego, como o do nível 
de ensino; como o do ainda superficial conhecimento, da parte dos 
empresários e do poder público, a respeito da contribuição que o psicólogo 
pode trazer ao desenvolvimento de suas empresas e de suas instituições 
(CRP, 197955 apud CRP-06, 1994, p.55) 

  

Na homenagem de 1981, já com a gestão da oposição, decidem premiar novamente a 

Madre Cristina Maria, sendo que ela não aceitou a homenagem e preferiu coordenar uma 

mesa-redonda para a discussão da situação da Psicologia no Brasil. Ou seja, ela rompeu essa 

visão ideológica de “heróis” da Psicologia, dos premiados, de que a Psicologia estava em 

festa e teve uma visão mais lúcida em discutir as vicissitudes da profissão. Sua ação foi no 

sentido de desvelar o que tais festas e premiações estavam encobrindo, a frágil situação da 

Psicologia no Brasil. Nos anos posteriores a data foi comemorada com as mesmas discussões 

críticas. 

 Assim analisamos que tal iniciativa do prêmio de psicólogo do ano tinha uma função 

ideológica, como assinala Chauí: 

                                                 
55 Conselho Regional de Psicologia. Especial do Centenário da Psicologia Científica e Dia Nacional do 
Psicólogo, 1979, p.16. 
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A ideologia, forma específica do imaginário social moderno, é a maneira 
necessária pela qual os agentes sociais representam para si mesmos o 
aparecer social, econômico e político, de tal sorte que essa aparência (que 
não devemos simplesmente tomar como sinônimo de ilusão ou falsidade), 
por ser o modo imediato e abstrato de manifestação do processo histórico, é 
o ocultamento e dissimulação do real (2001, p.3). 

  

Premiar os precursores da profissão de um passado “glorioso” para velar as 

dificuldades que a profissão estava enfrentando e sua fragilidade; a falta de campo e mercado 

de trabalho, o boom de escolas particulares de Psicologia ocorrido nos ano 70, a subjugação 

do profissional psicólogo ao médico; os problemas nos psicotécnicos; os processos na justiça 

contra o Conselho; a subjugação ao Estado da ditadura; o aparecimento de um bloco de 

psicólogos da oposição, etc. Ou seja, institucionalizar um ideário de sucesso para não se 

defrontar com a intensidade disruptiva e instituinte do processo histórico. 

 

 

5.5. A Relação com o Estado da ditadura 

 

A fundação das entidades de classe da Psicologia (APPESP, Sindicato e CRP) se deu 

durante o período mais pesado da ditadura brasileira, no governo do militar Médici. A 

repressão aos movimentos era tão grande que as entidades de classe preferiram não mexer com 

o aparato repressivo do Estado. Cambraia (2004), primeiro presidente eleito do Sindicato fala 

sobre a relação entre entidade e Estado: 

 

Mas nesse tempo a atitude política desses organismos era muito pequena. A 
gente não tinha preocupação política nacional, em parte – eu já pensei isso – 
porque a revolução estava aí nas ruas, eles vigiavam muito, os sindicatos 
principalmente eram muito vigiados. Às vezes havia reuniões de presidentes 
de sindicatos – quando eu era presidente – e sei que sempre tinha “olheiro” 
para saber o que a gente decidia ou dizia. Uma vez houve uma reunião de 
sindicatos, eu nunca esqueço, e um dos presidentes era o Juca de Oliveira, 
do Sindicato dos Atores, que me disse: ‘Cuidado com o que você diz porque 
fulano (me mostrou uma pessoa) eu acho que ele é um olheiro da 
revolução’. Bem, em parte por isso é que a gente não tomava partido, a 
gente não tinha posições, a gente se limitava a tratar dos assuntos 
meramente profissionais. Então, o sindicato se preocupava com atividades 
próprias de um Sindicato, como conseguir melhores condições para os 
associados, melhores salários, etc. O Conselho veio depois. E o Conselho 
também se limitava a agir como órgão de controle, não controle político, 
mas como órgão de regulamentação da profissão, defesa dos direitos da 
Psicologia. Mas não tomava partido. Mais tarde é que a gente começou a ver 
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pelos panfletos, pelas revistas que o Sindicato e o Conselho, mas 
principalmente este, começaram a assumir atitudes políticas.(p.3/4). 

 

Aqui nesse trecho Cambraia associa o Conselho ao Estado na medida em que afirma 

que o Conselho era um órgão de controle tal como o Estado também o era. A cisão entre 

questões políticas e questões técnicas da Psicologia foi uma forma dos participantes da época 

elaborarem a sua atuação. Não se podia falar em política devido à intensa repressão do 

Estado. Mas é importante ressaltar que uma coisa não é dissociada da outra, a ação das 

entidades foi de um apagamento do político frente à problemática da consolidação da 

profissão; fomentando o primado da técnica frente à política em suas atuações. Não foi à toa 

que a discussão dos exames psicotécnicos e dos cursos foi tão investida pelas entidades. 

 

Para continuar a discussão sobre a relação entidades de classe e Estado da ditadura 

militar, encontramos um fato que é analisador do funcionamento do Sindicato dos 

Psicólogos: o Caso Wladimir Herzog. Ele foi um jornalista e professor da ECA – Escola de 

Comunicação e Artes da USP – e foi assassinado numa das sessões de tortura nos porões do 

DOPS – Departamento de Operações Políticas e Sociais – polícia especializada da ditadura 

militar. Em face de gravidade de tal violência, em 1975, movimentos se organizaram num ato 

de solidariedade ao professor assassinado pela ditadura. 

O Sindicato dos Psicólogos recebeu várias correspondências e telegramas de outros 

sindicatos: 

(...) por ocasião da morte do jornalista Wladimir Herzog, que solicitavam 
manifestação de solidariedade de nossa entidade face ao acontecimento. 
Recebeu também por parte da associada Madre Cristina Maria, pedido da 
mesma natureza. Posto em discussão, os srs. Presidente e vice-presidente 
acharam desaconselhável a manifestação uma vez que Wladimir Herzog não 
era psicólogo. De outra parte tal pronunciamento poderia adquirir um caráter 
político, fato que feriria as prescrições estatutárias que obstam 
manifestações políticas. A seguir falaram a segunda tesoureira e secretária 
geral sobre os aspectos humanitários e não político do pronunciamento. 
Respondendo, o sr. Presidente afirmou o cunho político que poderia tomar 
tal pronunciamento, acrescentando a inoportunidade da manifestação de vez 
que o fato já estava distanciado no tempo. Decidiu-se então pelo não 
pronunciamento  (SPESP, Ata 23, 03/11/1975, p.40/1). 

 

 Mesmo com a legitimidade do movimento, a entidade buscou se omitir e não se 

envolver; pois ele ia contra os valores pregados pelo Estado militar e propagava ideologia 

contrária. Para não participar desse movimento e não contrariar o Estado, corroborando assim 

com ele, utilizou-se de uma justificativa corporativista. Justificou-se que não se solidarizaria 
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com tal movimento porque o Professor Wladimir Herzog não era psicólogo, assumindo tal 

corporativismo onde a entidade-sindicato só poderia atuar em prol dos psicólogos e em 

nenhuma outra ação que buscasse uma luta por justiça e uma dignificação do ser humano. 

Lembramos que esse não era um caso leve, mas sim expressão da grande violência do Estado 

contra aqueles que de alguma forma se opunham a tal regime autoritário. 

 Corroborou-se com o Estado apoiado no artigo do estatuto que afirmava que o 

sindicato não atuaria em nada em dissonância com as políticas do Estado, ou seja, o sindicato 

não poderia assumir um “posicionamento político”, como se tal abstenção também não fosse 

um posicionamento político. Nossa hipótese é que o termo “político” denotava para a gestão 

da época tudo que se referia a posições que criticavam o Estado da ditadura, assim o sindicato 

assumia uma posição apolítica, ou seja, em consonância com as políticas repressoras. Quando 

a secretária e a tesoureira defenderam a participação pelo pronunciamento, novamente 

cindiram o político, onde elas afirmavam que a participação seria pelo caráter “humanitário”. 

E percebe-se também que o presidente utilizou-se de todas as justificativas possíveis para a 

não participação, inclusive o fraco argumento de que tal fato já estava distanciado no tempo... 

Em suma, o sindicato não buscava mostrar qualquer tipo de oposição ao Estado da ditadura, 

corroborando com as classes dominantes e a ideologia do status quo. 

 

 José R. Tozoni Reis, ex-conselheiro regional e federal dos anos oitenta e noventa, fala 

de como era essa relação entidades de classe e Estado: 

O Conselho foi criado pelo Ministério do Trabalho e era muito atrelado. A 
própria forma de criação do Conselho, acho que foi um movimento restrito 
de psicólogos, tinha mais uma concepção, mais uma intenção coorporativa, 
de fiscalização, do controle mesmo. Na época, estava se percebendo, pela 
criação do número de faculdades de Psicologia, que ia haver problemas de 
mercado, então acho que era uma tentativa de resolver, de controlar. Então o 
Conselho foi criado meio amarrado no aparelho do Estado. Tanto é que o 
Conselho Federal deu o diploma de psicólogo honorário para o Médici e 
para o Geisel e os respectivos ministros do Trabalho. E o Sindicato dos 
Psicólogos também era atrelado. Eu me lembro que a gente brincava que o 
presidente do Conselho, o Saulo Monte Serrat, era um major e o presidente 
do Sindicato era um coronel, eram da reserva (CRP-06, 1994, p.24).  

 

 Não apenas as entidades de classe se omitiram dos movimentos organizados pela 

sociedade civil, como também, de acordo com Tozoni, chegaram a homenagear os 

representantes da ditadura, concedendo-lhes os títulos de psicólogo honorário. Não se fazia as 

críticas, mas não economizaram as homenagens.  
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Waldecy Miranda, presidente do Conselheiro Federal dessa época refuta em parte essa 

afirmação de Tozoni: 

E foi uma luta muito grande, um trabalho muito grande de Conselho 
Federal, era período de ditadura e também tinha o pessoal de oposição ao 
Conselho Federal também, que achava que o Conselho era muito 
conservador, que tinha muito medo dos militares e eu não senti nada disso, o 
tempo que estive lá nenhuma pressão de militar convocando para querer 
impor tal e tal coisa. Eles diziam que o Conselho Regional aqui tinha um 
coronel como presidente e o Sindicato de Psicólogos tinha um major. 
Realmente um coronel foi presidente do Conselho Regional, que era o Saulo 
Monte Serrat, mas ele era professor da PUC-Campinas, não tinha nada de 
militar nele e o Sergio era da policia militar, foi presidente do Sindicato. 
Mas isso não foi nada imposto por nenhum militar para eles serem 
escolhidos, foram eleições livres que ocorreram. Eu no Conselho Federal 
tinha contato com o Ministro do Trabalho, eu nunca senti essa... Nós 
sentimos um movimento de esquerda se formando em São Paulo, no Rio, de 
oposição, que queriam assumir o poder, que queriam os Conselhos.  
(depoimento, 2004, p.4). 
Claramente não interviu, eu não senti nada assim. Quando fui presidente do 
Federal, era governo do Figueiredo, parece. Mas nunca recebi nenhuma 
informação, nenhuma intimação, ‘Olha, essa pessoa precisa ser cassada’. 
Sabe, havia um medo até do pessoal que trabalhava no Conselho, que era do 
Conselho Federal, que eram professores de Universidades Federais, é houve, 
houve um patrulhamento, de pessoas que foram aconselhadas a sair da 
Universidade, até do Brasil. Tive uma professora que foi embora para 
Europa e realmente isso é lamentável na ditadura. Oficialmente, isso é nas 
escolas, nas Universidades, mas ligada a profissão nunca tive alguém que 
nós soubemos ou fomos convocados no Ministério para ‘Olha, temos que 
cassar fulano, porque ele é comunista, é de esquerda, não sei o que’. É, mas 
a ditadura impregna toda a sociedade, cria uma áurea de medo e tal. E o 
pessoal da Oposição achava que éramos desse time, mas não éramos desse 
time de nenhum jeito, eu mesmo, pessoalmente nunca fui, mas eles achavam 
que nós pactuávamos com os militares, coisas que se criam, essas fantasias 
nas cabeças das pessoas. Então achavam que nós fazíamos isso seguindo a 
orientação do Governo Federal, dos militares, que o presidente aqui foi um 
militar, que do Sindicato foi um militar, foi por circunstância, não é doença 
ser militar, não é contagioso, ele pode ser militar e psicólogo, pode ser 
professor e psicólogo e é mesmo, está cheio aí. Mas eles achavam que 
tínhamos medo disso aí, que estávamos pactuando, então nós éramos 
entreguistas e coisas assim, havia essa... eu li coisas a respeito disso, mas 
são fantasias (...)  (idem, p.11) 

 

 Waldecy Miranda afirma que nunca sentiu pressão do Estado da ditadura, enquanto 

dirigente da classe profissional, nunca sofrera nenhum tipo de intervenção e de investigação. E 

afirma categoricamente que não havia um atrelamento na política, onde haveria uma 

identificação com a ditadura. A pressão sentida foi do movimento de esquerda que tomou o 

poder dos Conselhos nos anos seguintes. 
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 Assim, sustentamos que as entidades dicotomizaram a atuação em parte política e parte 

técnica, sendo o político suprimido, como forma de elaboração das vicissitudes vividas. O 

primado da técnica na atuação era a justificativa para a tentativa de nenhum envolvimento com 

a violência e os terrores do Estado militar. Miranda (depoimento, 2004) complementa: 

 

Aquilo era uma fantasia que eles tinham e outras fantasias existiram, mas 
era por causa do medo da ditadura. É evidente que a gente não podia falar o 
que eles estão falando hoje. Não se podia falar naquele tempo, não tinha 
clima para se falar o que se fala hoje. Hoje eles falam, fazem coisas que a 
gente não podia fazer, a gente tinha gastos muito controlados. Você não 
podia falar de ideologia política no Jornal do Conselho, isso não podia 
mesmo, porque a Lei diz que não pode, a rigor não pode, legalmente não 
pode mesmo, não pode fazer, não deve ter cor política no Conselho (idem, 
p.12). 

 

 Além das questões já citadas, Cambraia (depoimento, 2004) atribui o não envolvimento 

nas questões da política nacional por questões pessoais:  

Eu sou da época do Getúlio Vargas e quando estudante do ginásio levei umas 
porradas da Polícia Especial porque integrava um grupo que protestava no 
Centro da Cidade contra nem lembro o quê. Mas não nos levaram para a 
delegacia, não tive passagem policial. Na época da Revolução de 64 eu não 
queria confusão, já estava casado, tinha filhos e não me meti com nada (p.8). 
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6. A “Esquerda” nas entidades de classe dos psicólogos 
 
 

Há sempre, na utopia (como na filosofia), o risco de uma restauração 
da transcendência, e por vezes sua orgulhosa afirmação, de modo que é 

preciso distinguir as utopias autoritárias ou de transcendência, e as 
utopias libertárias, revolucionárias, imanentes. Mas, justamente, dizer 

que a revolução é, ela mesma, utopia de imanência não é dizer que é 
um sonho, algo que não se realiza ou que só se realiza traindo-se. Pelo 
contrário, é colocar a revolução como plano de imanência, movimento 

infinito, sobrevôo absoluto, mas enquanto estes traços se conectam com 
o que há de real aqui e agora, na luta contra o capitalismo, e relançam 

novas lutas sempre que a precedente é traída. 
Gilles Deleuze & Félix Guattari (1992, p.130) 

  

O surgimento da oposição nas entidades de Psicologia acompanhou todo o processo de 

efervescência e abertura política que ocorreu no Brasil no fim dos anos 70. Por esquerda 

política, entendemos:  

o conceito referencial de movimentos e idéias endereçados ao projeto de 
transformação social em benefício das classes oprimidas e exploradas. Os 
diferentes graus, caminhos e formas dessa transformação social pluralizam a 
esquerda e fazem dela um espectro de cores e matizes (GORENDER, 1998, 
p.11). 

 

O caminho para a redemocratização do Brasil derivou da saída dos militares da linha 

dura do poder em 1974, representados por Médici, e a entrada de Ernesto Geisel, um castelita 

(militar da ala moderada) que tinha como objetivo, devido ao fracasso dos militares em 

governar o país, implantar uma possível transição para o governo civil. Para consumar esse 

processo, Geisel tinha como conselheiro político o general Golbery do Couto e Silva, um 

consumado manobrista de bastidores. 

A Igreja católica, com sua luta em defesa dos direitos humanos, exercia forte pressão 

sobre o Governo e exigiu a prestação de contas sobre os mortos e desaparecidos. Assim com 

essas negociações: 

O governo Geisel acompanhou essas manobras políticas com um 
abrandamento da censura e da vigilância policial em 1974-75 – um 
movimento que encorajou os grupos da oposição. A Ordem dos Advogados 
do Brasil, em particular, tornou-se mais agressiva. Uns poucos líderes entre 
os homens de negócios progressistas em São Paulo exigiram a volta à 
democracia, e os metalúrgicos dessa cidade começaram a se reunir em 
assembléias para protestar contra a política salarial (SKIDMORE, 1998, 
p.256). 
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A repressão e torturas realizadas pelos militares, principalmente os da linha dura, 

macularam a imagem do Exército, que entrava em desprestígio com as elites e camadas 

populares. O Partido da oposição, MDB, obteve vitórias em vários estados do país em que 

havia propaganda antigovernamental. “O resultado foi que o governo perdeu sua maioria de 

dois terços no Congresso e, portanto, sua capacidade de emendar a Constituição à vontade” 

(ibid, p.258). 

Com esse quadro, os movimentos sociais puderam se reorganizar sofrendo uma 

repressão menor do que no início da década (mas ainda muito violenta56); a sociedade civil 

pôde retomar sua voz e expressão. Movimentos moleculares foram se aglutinando, a multidão 

retomava seus laços. O maior movimento foi o dos trabalhadores, principalmente dos 

metalúrgicos da região do ABC paulista, que trouxe grandes líderes para o país, como Luis 

Inácio Lula da Silva. O Movimento dos trabalhadores emergiu nessa década externamente aos 

sindicatos em movimentos de reivindicações salariais. Em 1974 realizou-se o I Congresso de 

Metalúrgicos de São Bernardo, questionando o aumento de trabalho, relacionado à 

produtividade e às altas taxas de lucro da indústria automobilística. A mobilização foi 

ocorrendo até que em maio de 78 estouram as grandes greves na indústria automobilística no 

ABC (região que concentra um grande número de indústrias em SP), quando as ‘máquinas 

pararam’, o que Antunes (1992) chamou de a “espontaneidade operária”, onde o movimento 

grevista foi antes disparado pela base trabalhadora, ao invés de suas entidades representativas, 

contra a super-exploração do trabalho e contra o arrocho salarial. Cento e cinqüenta mil 

trabalhadores paralisaram seus trabalhos. Esse movimento de maio de 78 “marcou o 

ressurgimento da ação reivindicatória grevista no Brasil depois de uma década de resistência 

operária” (ANTUNES, 1992, p.26). Ele marcou a volta do proletariado na cena política 

brasileira. 

Tal movimentação realizou-se à parte de alguns sindicatos, pois muitos desses 

sindicatos “pelegos” atuavam contra a greve e a favor dos empresários e do Estado. Muitos 

dirigentes procuravam negociar com os patrões adotando uma posição conciliadora, ao invés 

de reivindicar os direitos da classe trabalhadora. Eles tinham se acomodado à uma posição de 

“liderança burocrática” ausente de conflitos diretos nessas entidades. 

Em 1979, nova greve geral no ABC paulista nasceu da base; cerca de 170.000 

trabalhadores pararam na região (ANTUNES, 1992). Realizavam-se assembléias com quase 
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cem mil trabalhadores (e no ato de 1O de maio com 130.000 trabalhadores57) e Lula era a 

grande liderança do movimento. O Estado decretou intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos 

e houve muita repressão policial. Essa mobilização mostrou a força dos trabalhadores e além 

do pequeno ganho concreto reivindicado, desvelou a ligação do Estado militar da ditadura com 

o empresariado, significando uma maior conscientização acerca das relações de poder e o 

fortalecimento da importância do movimento sindical. Em 1980 ocorreu a greve de 41 dias: 

Lula e as principais lideranças do movimento foram presos. O Estado e o empresariado 

combateram a greve e as propostas dos trabalhadores; assim, o movimento de greve, sem 

perspectivas, acabou, gerando uma certa desmobilização para os próximos dois anos. 

 

O Movimento Estudantil também se reorganizou e pôde refundar publicamente suas 

entidades, pois praticamente na década de 70 inteira, escondeu-se atrás de Congressos 

Acadêmicos e científicos. Assim, em 1979, refundou a União Nacional de Estudantes – UNE – 

em Salvador no XXXI Congresso da UNE, depois de quinze anos na clandestinidade. Foram 

500.000 votos diretos para a constituição da diretoria da entidade. Porém, em 1980, o governo 

de Figueiredo, em represália, decretou que a antiga sede da UNE, o clube Germânia, fosse 

destruída (MEDINA, 1989, p.124). 

Em 1979, Geisel deixou o poder para o general João Batista Figueiredo. Geisel falava 

em uma transição “lenta, gradual e segura” para o governo civil. “Em agosto de 1979 o 

Congresso aprovou (sabendo que o governo aceitaria) uma Lei de anistia que, como era típico 

na história brasileira, aplicava-se a todos os crimes políticos, do governo e da oposição. Os 

exilados, famosos e não tão famosos começavam a voltar para casa” (SKIDMORE, 1998, 

p.259). Anistiou-se todos os crimes igualmente, mesmo os que envolveram sangue e o abuso 

terrível dos torturadores e do Aparelho Repressivo do Estado. Figueiredo também herdou toda 

a crise econômica das dívidas que os governos militares contraíram para o Brasil. Tal situação 

ficou tão insustentável que fomentou maiores mobilizações populares, como a intensificação 

das greves dos trabalhadores. Tal organização popular possibilitou posteriormente a fundação 

do Partido dos Trabalhadores – PT – na época, literalmente uma máquina de guerra das 

minorias e da Central Única dos Trabalhadores – CUT. 

                                                                                                                                                         
56 Nesse período, especificamente de 74 a 76, mesmo com a linha pacifista adotada pelo PCB, dezessete 
dirigentes foram presos, destes, dez “desaparecidos”, enquanto os outros tiveram que se exilar. A repressão 
também assassinou três dirigentes do PcdoB (GORENDER, 1998). 
57 Trabalhadores que se reuniram por suas questões políticas e reinvidicatórias. Esse número é inferior ao que a 
Força Sindical reúne atualmente, porém tal entidade “despolitizou” o 1O de maio, apenas realizando shows com 
artistas famosos e sorteios de casas, carros, apartamentos para os trabalhadores.  
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 6.1. O surgimento da oposição na Psicologia 

 

 Os psicólogos também viveram esses momentos de ebulição política, nesse movimento 

instituinte. Então passaram a se encontrar, passaram a se reunir, a discutir as políticas do 

cotidiano independentes da mediação das entidades de classe, pois elas continuavam adotando 

uma postura de conservadorismo político. Os psicólogos formavam grupos de discussão 

política, preocupados em refletir sobre os problemas da sociedade e da categoria profissional. 

 Temos conhecimento de dois pólos de discussão que se formaram: na USP e na PUC-

SP, que foi o grupo mais “famoso”. No grupo da USP também havia a participação de 

psicólogos de Campinas, constituindo-se como um grupo de participantes de Universidades 

Públicas e que em parte gerou a chapa de oposição ao CRP, enquanto que a PUC gerou a chapa 

para o Sindicato (e para o CRP também). Silva (depoimento, 2004) recorda: 

Demorou um tempo até que o Federal pudesse também ser modificado e isso 
vem depois de uma atuação efetiva e crítica da Ana Bock, que vem de outro 
grupo, forte, que começa a se juntar conosco que é o grupo da PUC, o grupo 
que começa a se juntar àquele grupo de 78 que era quase todo mundo da 
USP, ou de Campinas, das públicas, e entra o grupo da PUC junto com essa 
primeira chapa de oposição (p.5). 

 

No movimento originado na PUC-SP, criou-se um Fórum de discussão de psicólogos 

no Instituto Sedes Sapientiae:  

Em 1978, foi promovido um Fórum de debates, com o apoio da Madre 
Cristina, no Instituto Sedes Sapientiae, em São Paulo. Esse Fórum refletia a 
necessidade de os psicólogos se reunirem para discutir conjuntamente qual 
era a situação concreta da profissão, naquele momento. De uma pesquisa 
feita pelos participantes do Fórum e das discussões sobre os dados desta 
pesquisa, concluiu-se: a profissão está com o mercado restrito, salários 
baixos, condições precárias de trabalho, etc. Diante desta conclusão, o 
Fórum que contou com um grande número de psicólogos, foi transformado 
num movimento de oposição para concorrer às eleições no Sindicato dos 
Psicólogos do Estado de São Paulo e no CRP-06, pois através destas 
entidades poderiam atuar de forma organizada para mudar a situação 
constatada (Jornal do CRP, n.50, agosto de 1987, p.5).  

 

Madre Cristina Maria é uma figura muito importante na Psicologia e na política do país. 

Além de organizar o curso de especialização em Psicologia no Sedes na década de 50, apoiou 

uma infinidade de movimentos sociais, como o da anistia, o das Diretas já, o Movimento Sem 

Terra (o Sedes foi a primeira sede da Secretaria Nacional do MST nos anos 80), esse 
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movimento de reflexão e organização da categoria dos psicólogos, entre outros. Pinheiro 

(depoimento, 2004) conta como se iniciou a sua participação nesse movimento dos psicólogos: 

(...) 78, tinha começado, um grupo de psicólogos, alguns trabalhando na 
rede pública, tinha um grupo de estudantes dos últimos anos que estava 
empenhado na militância de esquerda, a questão da ditadura, começaram a 
se mobilizar e começaram a discutir questões referentes à profissão, 
problemas que estavam sendo apontados. Num primeiro momento o que foi 
proposto foi um Fórum. Era no Sedes e foram convocados, tipo um 
movimento mesmo, psicólogos e alguns estudantes. Então a gente tinha 
mesas, onde eram apresentadas as questões e essas primeiras discussões 
mostravam que havia uma dificuldade grande entre o exercício da profissão 
e a formação, aquelas coisas que a gente já sabe e ao mesmo tempo essa 
alienação do profissional psicólogo trabalhando tanto na saúde como na 
educação (p.1). 

 

Conforme Pinheiro coloca, esse grupo de psicólogos já estava muito mobilizado pelas 

questões da esquerda brasileira e da inserção do psicólogo na atual conjuntura política-

econômica do país. Muitos deles eram participantes de alguns grupos políticos organizados: 

Bom, aí o Fórum juntou essas pessoas, alguns eram meus alunos, outros 
colegas, e eram pessoas que tinham coisas em comum, um questionamento 
sobre a profissão, uma necessidade de se inserir socialmente, uma visão 
diferente do que era ser psicólogo. Aí o Fórum quando se avaliou, lógico 
que tinha algumas pessoas que já tinham isso na cabeça, eu não porque eu 
era uma inocente, mas tinha pessoas que já se mobilizaram e já conduziam o 
movimento, não era nada assim terrível, mas tinha isso, o tipo de pessoa que 
foi chegando e interesses diferentes. Eram todos grupos de esquerda numa 
época que isso aí estava completamente dividido, tinha-se mil grupos 
dentro, não tinha nem CUT nem nada, então assim era um grupo de 
esquerda sem outra coisa. Então se juntava o pessoal da Convergência, tinha 
gente de uma outra que nem sei se era AP se não me engano, tinha gente do 
PCsão, então tinha alguns grupos que dava para nomear e jovens, bastante 
jovens, então assim, quando começou a se discutir para onde caminharia o 
movimento a primeira coisa que surgiu foi ‘vai haver eleição para o 
sindicato e aí nós entramos’. Então a meta virou essa, nós vamos tomar o 
sindicato (PINHEIRO, depoimento, 2004, p.1/2). 

 

Já no grupo da USP e de Campinas, Silva (depoimento) afirma que não foram questões 

políticas-partidárias que aglutinaram o grupo: 

Não havia partido político, a aglutinação se fez, um conhecia alguém, não 
sei quem conhecia um outro; eu, por exemplo, quando cheguei, não 
conhecia pessoalmente nenhuma das quarenta ou cinqüenta pessoas que 
participavam desse grupo (...) Acho que ficaram sabendo de mim a partir de 
ex-alunos e colegas. Quais eram meus ideais, meus princípios, como é que 
eu supervisionava, como é que eu fazia aula. Boca a boca é que nós então 
fomos sendo reunidos (2004, p.5). 
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Os participantes do Fórum do Sedes estavam muito descontentes com suas entidades. 

Participavam cerca de cem psicólogos que vinham discutindo o papel da profissão, a figura do 

Sindicato e do CRP. Ana Bock afirmou:  

Em 78 nossos órgãos colegiados (Sindicato, CRP) estavam à margem dos 
problemas enfrentados pela categoria e um grupo de profissionais se opôs a 
essa omissão. Numa época em que a sociedade se mobilizava em torno da 
anistia, num momento em que os Sindicatos ganhavam um espaço para 
defender interesses dos trabalhadores, nós, os psicólogos, estávamos com 
entidades completamente imóveis, apáticas (Jornal do Psicólogo, n.3, 
setembro/dezembro de 81, p.4).  
 

Albert Abib Andery disse: “Estávamos contra o marasmo da antiga diretoria, a categoria 

passava por maus momentos, o desemprego crescia e o boletim do Sindicato só publicava a 

relação de cursos, com total ausência de preocupação política” (ibid, p.5).  

Formalmente, para as entidades de classe dos psicólogos a oposição organizada pelo 

Fórum de Debates apareceu pela primeira vez na reunião extraordinária do Sindicato, de 

número 69 no dia 24/05/79. Todos os membros do Sindicato e funcionários estavam presentes, 

o presidente do CRP Waldecy Miranda e os psicólogos da oposição, dentre eles, Odette de 

Godoy Pinheiro. 

 Essa reunião se iniciou com um suplente do Sindicato, Antonio Waldir Biscaro, 

perguntando questões básicas, como número de filiados e questões gerais da gestão. Essa sua 

questão demonstrava como até membros do Sindicato desconheciam o que acontecia ali, 

havendo, provavelmente uma grande centralização da diretoria. 

A associada Odette de Godoy Pinheiro, pedindo a palavra, comunicou a 
existência de um foro, com a intenção de formação e registro de chapas. 
Respondeu o presidente, que a diretoria encarava ser muito importante a 
presença desse grupo, e colocou-se à disposição para auxiliar e colaborar. 
Nessa ocasião, o vice-presidente perguntou à associada o por que do nome 
‘oposição’ dado a uma das chapas, no que foi informado que se devia à 
insatisfação deixada pelo Sindicato, não correspondendo às expectativas de 
grande parte dos psicólogos. Replicou o vice-presidente, colocando que, o 
que representa um Sindicato não é sua diretoria mas sim, o seu corpo 
associativo, e esclareceu que, a falta de participação dos associados, todas as 
vezes insistentemente conclamados para isso, dificultou atender 
expectativas. Disse ainda, que entendia ser essa oposição falha pois, em 
realidade a Diretoria, trabalhando sozinha, muitas vezes solicitou ajuda aos 
associados sem contudo, obtê-la. Um dos participantes, esclareceu nessa 
ocasião, que o movimento em sua realidade, teve como objetivo específico, 
concorrer ao pleito da próxima eleição, colocando, dessa forma, 
reivindicações consideradas, pelo grupo, muito importantes. Em resposta, o 
vice-presidente disse que um trabalho integrado, não só visando as eleições, 
mas uma participação efetiva de trabalho, teria dado resultados mais 
frutíferos para a classe (SPESP, Ata 69, 24/05/1979, p.117). 
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  A oposição citou o currículo mínimo de Psicologia como algo que não foi discutido 

pelo Sindicato. Discutiu-se a não participação do psicólogo nas decisões que atingem a classe. 

Com a palavra, o Dr. Waldecy A. Miranda, afirma ser positivo a 
participação de elementos da classe, interessados em cooperar com os 
objetivos, salientando, contudo, a importância da obediência a critérios para 
os trabalhos a serem realizados (...) Em seguida, discutiu-se o papel do 
psicólogo na área social como elemento integrante da profissão, razão pela 
qual deveria situar-se dentro desse contexto com cunho político (anistias, 
passeatas, greves, torturas). Os srs. Diretores não fizeram comentários a este 
respeito, apenas anotando as observações apresentadas (idem, p.17/8). 

 

 De acordo com esses dois fragmentos da ata da reunião, percebe-se que o movimento 

da oposição, originado no Fórum, não estava interessado em compor forças com a situação, seu 

objetivo era ganhar a entidade sindical. Pela fala do vice-presidente, constata-se que esse 

movimento não participou das atividades e convocações do Sindicato, sendo assim a 

“insatisfação” sentida pela oposição sobre a entidade ilegítima, visto que não é só a diretoria 

que forma o Sindicato e, sim seus associados. Porém, de acordo com as dúvidas de Biscaro, 

membro suplente, talvez não houvesse tanta abertura assim na entidade. Mas aqui devemos 

atentar para o fenômeno de dicotomização no processo político, no qual cria-se dois pólos 

contraditórios e antagonistas sem possibilidades de convergência, ou seja, a esquerda que 

criticava e não participava da entidade e os antigos que após serem derrotados deixaram de 

participar também. 

Nessa discussão, é a primeira vez que em reuniões do Sindicato surgem questões do 

psicólogo ligado a questões de militância social, como a greve, o posicionamento frente às 

torturas, etc. 

 Inscreveram-se assim duas chapas, uma de oposição e outra da situação, que 

representava a continuidade. Dois candidatos da chapa da situação após firmarem 

compromisso escrito, quiseram renunciar à eleição, porém o presidente conseguiu que tais 

renúncias fossem invalidadas na Delegacia Regional do Trabalho. 

 Pinheiro (depoimento) conta o processo eleitoral: 

(...) então assim, tinha uma primeira coisa que era a seguinte, nós tínhamos 
que dar um jeito porque se inscreveu outra chapa e naquela época toda 
oposição no sindicato era Chapa 2. Chapa 2 significava oposição, então a 
gente tinha que dar um jeito para ser a segunda a se inscrever, porque a 
gente queria ser chamado de chapa 2. Aí houve uma coisa interessante, 
porque na Chapa 1 tinha lá um grupo de profissionais e estava organizado 
um debate, primeira vez que tinha esse tipo de disputa. Deixa eu te contar 
antes, porque na hora em que montamos a chapa, pela idade e pela 
experiência das pessoas, e aí por outras questões políticas, que dá para a 
gente avaliar isso, eu fui indicada como a cabeça da chapa, era uma coisa 
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importante do ponto de vista político, primeiro porque eu tinha um respaldo, 
eu não era uma pessoa reconhecida por militância nenhuma, tinha um certo 
reconhecimento dentro da profissão, era mais velha que os outros, impunha 
um certo respeito, então acabei aceitando, achei que foi interessante e aí foi 
organizado um debate entre a Chapa 1 e a Chapa 2. E aí  a Chapa 1, os dois, 
o presidente e o vice-presidente, sei lá, que respondiam por aí, eles tinham 
sido meus alunos aqui na PUC e aí quando chegou na hora do debate, 
quando eles descobriram que eu era da outra, eles retiraram a candidatura e 
eles retiraram publicamente, foi complicado, mas foi interessante porque 
deu força para nós. E aí nós fizemos a nossa campanha, inclusive na rua, 
para o horror deles né, e ganhamos (2004, p.2). 

 

 Em relação ao processo eleitoral, os diretores do Sindicato discutem se deviam se 

manifestar frente as acusações infundadas contra a chapa 1. Decidiram não se posicionar para 

evitar tumulto. No entanto, “(...) o colega Efraim Rojas Bocalandro, manifestará sua 

preocupação quanto a possibilidade da chapa 01 estar incorrendo em falta ao Código de ética, 

face sua ostensiva atitude em relação a atos da atual diretoria, inclusive manifestando-se pela 

imprensa” (SPESP, Ata 75, 04/10/1979, p.124). A diretoria decidiu se manifestar em seu 

boletim para evitar maiores problemas. 

 

 Pinheiro (depoimento) também denuncia a conversa que teve com o presidente da 

entidade, na qual ele assumiu postura machista e preconceituosa: 

Eu sei que fui lá conversar com ele, de pessoa que pretendia assumir lá e ele 
teve uma fala muito interessante porque ele ficou duvidando da capacidade 
de uma mulher exercer esta função, chocante né! Ele dizia que eu ia precisar 
viajar, e ao mesmo tempo eu ia ter que ter costas quentes, esse é o termo e 
que ele achava que eu não teria o perfil para isso, muito complicado essa 
reação (2004, p.2).   

  

Vencida a eleição do Sindicato no fim de 1979, já se planejava conjuntamente com o 

Fórum de Debates a proposta de participar das eleições para o CRP. A convergência de ideais 

políticos entre esses dois grupos (da PUC e da USP) possibilitou um trabalho conjunto. Silva 

(depoimento) relembra: 

Mas nós começamos a trabalhar para a plataforma para chegar às propostas 
desde 1978, junto com o sindicato. E durante dois anos, antes da gente 
colocar a plataforma junto à categoria, nós nos reunimos num grupo grande 
de profissionais em São Paulo, às vezes na sede do Sindicato, outras vezes 
em outros locais que nos eram cedidos e por aí, houve então uma grande 
discussão sobre a Psicologia no Brasil, desde sua regulamentação em 62 e 
após esse período nós chegamos à plataforma, onde estavam as propostas 
para o triênio. Tinha a Yvonne Khouri, o Sergio Leite, a Marlene Guirado, 
eram vários dos interessados mesmo, não de fazer parte do grupo que seria 
eleito, mas de ficar discutindo Psicologia, a formação em Psicologia, a 
categoria, então ficamos esses dois anos antes trabalhando (2004, p.1). 
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 A diretoria do CRP (gestão 77-80) perdeu importante aliada com a renovação no 

Sindicato. E na ata de 07/04/80 da 155O reunião da diretoria: 

Pedindo a palavra, o conselheiro Carlos Del Nero estranhou o 
comparecimento do Conselho Regional de Psicologia a um Ato Público, 
como havia sido a reunião a (sic) Sindicato dos Psicólogos. Sua estranheza 
foi secundada pelo conselheiro Samuel Pfromm Netto. Por determinação do 
sr. Presidente, foi lido para o plenário o ofício no qual o Sindicato dos 
Psicólogos convidava o CRP-06 para o ato da apresentação pública da nova 
Diretoria, em seguida, a conselheira Rachel Lea Rosenberg fez um relato 
daquela reunião, à qual compareceu por designação do sr. Presidente.   

 

Assim fica claro o antagonismo sentido sobre a nova gestão do Sindicato, que era 

oposição ao atual estilo de gestão que o grupo dos antigos adotavam e que articulava outra 

chapa de oposição ao CRP. Dessa forma para o pleito do CRP concorreram também duas 

chapas, a da situação, composta por alguns conselheiros da gestão de 77-80 e a de oposição. 

Os programas das duas chapas eram semelhantes (CRP-06, 1994), o que diferenciava 

era uma posição mais normativa da situação e a de abertura política da oposição. A primeira 

pensava em aglutinar as diferentes tendências em prol da defesa da profissão (defendendo uma 

atitude mais corporativa), enquanto a segunda idealizava “(...) a aplicação da Psicologia 

voltada para as necessidades da maioria da população” (CRP-06, 1994, p.67), ou seja, uma 

defendia a Psicologia enquanto fim e a outra enquanto meio para fomentar uma melhoria do 

social. 

Enfim, a chapa de oposição também ganhou no CRP e defendia “(...) um Conselho mais 

democrático, mais aberto, que pudesse estar falando pela categoria” (CRP-06, 1994, p.69), 

ficando os psicólogos Yvonne Khouri e Sérgio Leite ligados organicamente às duas entidades. 

Então, esse período de retomada política da sociedade civil no Brasil significou também 

uma renovação dos quadros das entidades de classe dos psicólogos. Os grupos de oposição 

obtiveram vitórias importantes sobre os antigos, sobre os “fundadores” que lutaram pela 

regulamentação da profissão, pela Lei dos Conselhos, pela sua instalação e consolidação, 

entretanto numa posição conservadora e corporativista, na qual defendia-se a primazia da 

profissão de psicólogo, pois compreendiam que era essa a tarefa dessas instituições: a defesa 

do exercício profissional do psicólogo, aliás, do “bom” exercício. 

Então, com as derrotas nas duas entidades, a grande maioria deles desistiu da vida 

política nessas entidades. Alguns emigraram para o CFP, como Waldecy Miranda, outros para 

associações e sociedades científicas e outros simplesmente abandonaram, dedicando-se apenas 
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a seu fazer acadêmico e profissional. Os antigos nunca mais concorreram ao Sindicato, 

inclusive houve uma enorme campanha de desfiliação à entidade sindical, principalmente 

quando esta se envolveu com a luta dos trabalhadores (e da CUT).  Porém, para o CRP, os 

antigos mobilizaram-se novamente nas eleições de 1983, numa eleição conflituosa, que 

contaremos mais à frente.    

 

Vale ressaltar que “Em 1979, por iniciativa de Carlos Del Nero e Samuel Pfromm Netto 

foi fundada a Academia Paulista de Psicologia (APP)” (MORAIS, 1999, p.88). Essa entidade 

realiza inúmeras atividades, como eventos, publicações, homenagens, premiações, etc. Na 

Academia Paulista são (e foram) integrantes diversos componentes dessas gestões fundadoras 

dos Conselhos Federal e Regional e do Sindicato, como: Arrigo Leonardo Angelini, Oswaldo 

de Barros Santos, Antonio Carelli, Romeu de Morais Almeida, Waldecy Alberto Miranda, 

Samuel Pfromm Netto, entre outros. Também têm (ou tiveram) cadeiras na Academia muito 

dos psicólogos homenageados pelo prêmio psicólogo do ano do CRP, como: Noemy da 

Silveira Rudolfer, Aniela Meyer Ginsberg, etc. Como se fosse uma Academia dos “imortais” e 

fundadores da Psicologia em São Paulo, enquanto Ciência e Profissão, na qual eles escolhem 

os novos membros e gestão, tendo assim seu espaço garantido e seguro, no qual realizam suas 

atividades de valorização da Psicologia, sem correrem o risco de serem “assaltados” pela 

mobilização política da base. 

 

 

6.2. Sindicato dos Psicólogos – gestão 80-82 

 

Com a vitória da chapa de oposição, ela assumiu no início de 1980. Na ata 77 consta 

que não houve nem passagem oficial, nem extra-oficial de uma diretoria a outra.  

Houve necessidade, portanto de plantões da nova diretoria para ‘descobrir’ a 
organização do Sindicato. Assuntos que necessitavam providências, toda 
parte financeira, etc... Foi proposto e aprovado um voto de estranheza pelo 
tipo de administração anterior e à forma de passagem da direção do Sindicato 
à nova diretoria (SPESP, Ata 77, 07/01/1980, p.127). 

 

Pinheiro (depoimento, 2004) recorda que “quando assumimos começou um problema 

grande, porque nós encontramos a caixa do sindicato zerada, não tinha nada, nada, nada e eles 

não fizeram uma passagem, eles entregaram a chave de um lugar vazio, que não tinha dinheiro, 

não tinha nada” (p.2). Tozoni afirma que “quando o pessoal assumiu foi um choque: a antiga 
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diretoria tinha demitido todos os funcionários, entregou o Sindicato sem nenhum equipamento, 

acho que venderam as máquinas todas, era a tática da terra arrasada” (CRP-06, 1994, p.73).  

Não houve passagem oficial como a prevista em Lei. Simplesmente nos 
deram as chaves da sede, já que o Sindicato estava sem funcionários (a antiga 
diretoria despediu a todos), o caixa estava praticamente a zero, criando 
dificuldades para cumprir os compromissos de janeiro e fevereiro (Jornal do 
Psicólogo, n.3, setembro/dezembro de 81, p.5). 

 

Ou seja, foi uma passagem traumática, na qual a antiga diretoria não deu base alguma à 

nova. Fato assustador é que as finanças estavam zeradas e não havia materiais, sendo que nas 

últimas reuniões da antiga gestão, se havia comprado algumas máquinas, como geladeira e 

fotocopiadora, ou seja, ou há desencontro de informações ou realmente houve improbidade 

administrativa pela gestão antiga, que talvez visou boicotar a atuação dos novos integrantes. 

Dessa forma, a nova gestão teve que aprender a gerir a entidade, partindo praticamente 

do zero, como se o Sindicato dos Psicólogos começasse ali e como se as experiências desde 

1969 já não existissem mais. De certa forma inexistiram, pois não houve qualquer tipo de 

passagem. “A gente reinventou o sindicato, formas de fazer, como administrar o dinheiro, 

funcionários, para que, tudo a gente criou ali na hora” (PINHEIRO, depoimento, 2004, p.6). 

Assim, passou-se a discutir a organização interna, a função da diretoria, a divisão de 

trabalho e responsabilidades. Planejaram três tipos de reuniões: uma da diretoria quinzenal, 

uma mensal aberta aos associados e assembléias. E tiveram que contratar novos funcionários e 

comprar materiais. Instaurou-se um novo Sindicato dos Psicólogos.  

 

Logo no começo da gestão, com a proposta de abertura e participação nos Movimentos 

Sociais gerais, o Sindicato passou a se envolver com questões gerais dos Trabalhadores, como 

apoiar a Greve dos Metalúrgicos e se envolver com os grandes movimentos sindicais. Se 

consultarmos a Tabela 5 e o Gráfico 13, facilmente visualizamos que a discussão da 

articulação do Sindicato com as entidades sindicais e lutas gerais dos trabalhadores supera 

aquela com as entidades de Psicologia. Tais ações geraram um estranhamento dos antigos que 

se demitiram em massa do Sindicato. Ana Bock afirmou “Nada mais correto que apoiar os 

metalúrgicos naquele momento. Mas alguns psicólogos entenderam que não cabia à categoria 

essa forma de atuação. Além de acusações de toda sorte, alguns assinaram demissões” (Jornal 

do Psicólogo, n.3, setembro/dezembro de 1981, p.5).  Arrigo Leonardo Angelini e Sergio 

Villela Monteiro se desassociaram no início da nova gestão.  No decorrer da gestão demitiram-

se vários dos antigos membros do Sindicato, CRP, APPESP e pessoas que tiveram ligações: 
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Carlos Del Nero, José Glauco Bardella, Marilia Albino de Amorim, Romeu de Morais 

Almeida, Neyla Freitas Viegas, Suzy Vijande Cambraia, Oswaldo de Barros Santos, Antonio 

Carelli, Samuel Pfromm Netto, Saulo Monte Serrat, Noemy da Silveira Rudolfer e José 

Bittencourt Lomônaco. Ou seja, os antigos e fundadores das entidades de classe romperam 

com elas ao não se sentirem mais representados pelo novo grupo. 

Porém, mesmo com o estranhamento dos antigos, para o ato de apresentação pública, o 

Sindicato convidou o CRP para compor a mesa, entidade que foi representada por Rachel Lea 

Rosemberg. 

Com a mudança da gestão do CRP, no meio de 1980, as duas entidades passaram a atuar 

conjuntamente em várias frentes de luta. Formaram-se comissões mistas, eventos e atividades 

conjuntas e muitas lutas em comum. O CRP cedeu os espaços de suas delegacias no interior 

para que o Sindicato pudesse atuar nessas cidades também, mas nessa primeira gestão o 

processo de interiorização foi fraco. 

O Sindicato começou a articular com outros sindicatos e associações profissionais de 

Psicologia do país com o intuito de fundar uma Associação Nacional, fato consumado em 

1986. 

 

 

6.2.1. Um sindicato dos trabalhadores 

 

Uma ruptura grande que marca essa gestão em relação à antiga foi mudar o caráter do 

Sindicato, de uma entidade que representa o psicólogo enquanto profissional liberal para uma 

que representa o psicólogo enquanto trabalhador. O psicólogo não gozava de uma situação 

profissional estável e muitas vezes estava numa posição de assalariado submetido a um chefe 

e, quando liberal, autônomo, era apenas para o contratante não pagar os direitos trabalhistas 

que o trabalhador tem direito na CLT – Consolidação das Leis de Trabalho. Fato que não 

difere da posição atual do psicólogo no mercado de trabalho. Essa gestão problematizou o 

mercado e campo de trabalho restrito e os baixos salários. 

Dessa forma, o Sindicato passou a visualizar o psicólogo como trabalhador, como 

participante da classe geral dos trabalhadores, então, a entidade começou a participar das lutas 

gerais dos trabalhadores: 

eu me lembro que a gente tinha linhas diferentes de ação, uma dessas era a 
importância de participação no movimento sindical em geral, que tinha uma 
finalidade política interessante e aí a gente participava das reuniões e 
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participava apoiando, indo, em greves que acontecia toda hora e uma coisa 
bastante complicada, porque era uma época em que a CUT estava 
começando a se formar, então você tinha sempre reuniões duplas, uma do 
chamado PCsão e outra da CUT, não existia ainda o PT, mas estava lá no 
começo. Então assim, um grupo apoiava a greve, outro não apoiava, a gente 
tinha que ir aos dois, então essa era uma posição assumida. Por exemplo, 
tivesse um grupo do PC e um grupo do futuro PT, a mesma reunião, a gente 
ia as duas, então a gente se engajava para manter essa presença e manter a 
independência em relação a isso também. (PINHEIRO, depoimento, 2004, 
p.3). 

 

 O Sindicato passou a participar das principais atividades desses grupos. Começou se 

filiando ao DIEESE, apoiou as sucessivas greves dos metalúrgicos no ABC (constantemente 

havia informes nas reuniões), doou verba para o evento do 1O de maio organizado pelas 

entidades sindicais, começou a participar da Unidade Sindical (entidade geral sindical) e do 

ENTOES – Encontros dos Trabalhadores em Oposição a Estrutura Sindical -, do Plenário 

Democrático (fórum de discussão com mais de 80 entidades com o objetivo da 

redemocratização do país), do CONCLAT – Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras, 

ENCLAT – Encontro Nacional das Classes Trabalhadoras, entre outros movimentos. Ou seja, 

o Sindicato começou a participar desses espaços gerais, alguns antagônicos e contribuía nas 

suas discussões e constituições. Tais assuntos eram freqüentes nas reuniões da gestão. 

 Percebe-se que a ENTOES é um movimento de oposição à Unidade Sindical, mas 

mesmo assim o Sindicato participou dos dois movimentos e em dezembro de 1980 se 

posicionou em relação a “necessidade de um movimento que organize as bases para formar 

uma CUT única e portanto lutar pela unidade do movimento sindical” (SPESP, Ata 104, 

04/12/1980, p.165). Os trabalhadores também “estranharam” a inserção dos psicólogos e os 

viram estereotipadamente, Sivieri (depoimento, 2004, p.1) relembra: 

Se não me engano em abril teve a greve dos metalúrgicos, aí a gente 
participou. Até teve uma coisa interessante que uma vez o Lula telefonou 
para a gente lá no Sindicato, para a gente ajudar na greve dos metalúrgicos e 
a gente falou ‘Opa, o que será, né’. E como a gente era psicólogo, a gente 
saberia diferenciar, para trabalhar na distribuição de alimento, que era que a 
gente poderia diferenciar quem pegava pela primeira vez, já que a gente era 
psicólogo, então a gente saberia diferenciar quem já tinha pego e quem não 
tinha pego, quem estava falando a verdade e quem não estava falando a 
verdade. Morreu de rir, né. 

  

No início de 1981, o Sindicato tendo participado de todas as reuniões do Plenário 

democrático, soma suas forças contra a LSN – Lei de Segurança Nacional. 
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 Em 1982 entra na campanha pró-CUT – Central Única dos Trabalhadores, angariando 

assinaturas para a constituição da Central representativa dos trabalhadores. A criação da CUT 

foi uma disputa polêmica, pois metade das entidades sindicais a queria e a outra metade não. 

No II- ENCLAT, de 1982, surgiu a proposta de adiar a fundação para 1983, mas uma votação 

acirradíssima (367 a 365 votos) decidiu por fazê-la em 1982, no entanto a CUT foi fundada em 

28 de agosto de 1983. 

Conjuntamente aos movimentos sindicais, lutou contra a política salarial do governo, 

contra os decretos de Lei 1820/80 e 6886/80, pois se acreditava que os trabalhadores sairiam 

prejudicados. O Sindicato passou a compor a Comissão Executiva e sentiu a necessidade de 

ampliar a discussão com a categoria, principalmente com os psicólogos do funcionalismo 

público, que foram contatados para a discussão e para angariar assinaturas em abaixo-

assinados, pois o objetivo era lutar por um piso salarial para a classe profissional. 

O Sindicato terminou por se afastar desse movimento salarial, por não conseguir 

mobilizar a categoria e por não concordar com os seus encaminhamentos. Assim a posição da 

gestão foi de participar de forma indireta. 

  

 

 6.2.2. Os psicotécnicos e reivindicações da categoria 

 

 Essa gestão iniciou seus trabalhos desconhecendo as atividades da antiga. Herdaram 

assim o departamento de psicotécnicos sem conhecer sua prática. Resolveram contatar a antiga 

funcionária para esclarecimentos sobre o assunto e as relações com o DETRAN. A funcionária 

compareceu, prestou as informações solicitadas e a diretoria examinou o relatório junto à 

assessoria jurídica, decidindo extinguir o departamento de psicotécnico e iniciar um trabalho 

sobre os problemas do exame. 

 Foi a primeira vez que o exame psicotécnico foi problematizado e criticado. 

Denunciou-se corrupção de Institutos Psicotécnicos, onde inclusive redigiu-se um documento 

ao secretário de segurança pública e elaborou-se artigo no jornal discutindo a validade do teste 

psicológico. Porém, mesmo com as críticas, ainda havia a demanda da categoria, assim o 

Sindicato discutiu o tema com psicólogos do interior e com o CRP. O Sindicato decidiu prestar 

serviço apenas aos Institutos Psicotécnicos que tivessem seus responsáveis associados. Criou 

uma comissão mista com CRP para estabelecer as negociações com o DETRAN, DSV e outra 

entidades do trânsito. 
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 Adotou-se prática semelhante às gestões passadas; reuniões com o intuito de elevar a 

taxa do exame. Porém, no fim da gestão, avaliou como estratégia equivocada, pois discutir 

apenas o aumento esvaziou o grupo que encaminhava o assunto. 

 

 O grande número de demissões de professores de faculdades privadas de Psicologia 

marcou as lutas da gestão. O Diretório Acadêmico dos estudantes da FMU – Faculdades 

Metropolitanas Unidas – e a APROFAPA – Associação dos Professores da Faculdade 

Paulistana contataram o Sindicato em relação às demissões abusivas de professores. 

 Os professores da Paulistana entraram com ação trabalhista pedindo o pagamento de 

férias e o Sindicato procurou organizar mesa-redonda de negociação na Delegacia Regional de 

Trabalho. Na capital houve demissões arbitrárias em massa nas faculdades: FMU (100), 

Paulistana (40), Objetivo (20), Farias Britto e Mogi das Cruzes. O professor Sérgio Leite 

sofreu pressões da Faculdade Objetivo por fazer parte do Sindicato. 

 O Sindicato apoiou o movimento de reivindicações contra as mutilações que tinha 

sofrido a faculdade de Psicologia na UNESP-Assis e a luta dos professores demitidos na UFU 

– Universidade Federal de Uberlândia. O assunto das demissões foi encaminhado para o 

Sindicato dos Professores, para que tal luta fosse fortalecida. 

 Marcou-se reunião com os professores-psicólogos demitidos com o intuito de formar 

um grupo para reivindicar mais organicamente e para debater as vicissitudes nas condições de 

trabalho. Algumas dessas não ocorreram devido ao baixo número de participantes. Enviou-se 

correspondências às diretorias dessas faculdades apoiando a luta dos professores. Além das 

questões trabalhistas, o Sindicato decidiu pressionar as escolas através de denúncias públicas. 

  

Sindicato e CRP passaram a se reunir com psicólogos concursados em 1979 para 

discutir a Lei que definiu o cargo de psicólogo na PMSP. Houve uma reunião com a 

participação de 50 psicólogos e enviou-se memorial para o prefeito acerca dos problemas que 

os psicólogos estavam passando e solicitação da decisão sobre as vagas. 

  

Em setembro de 1980 o Sindicato elaborou nota de protesto contra os concursos 

públicos considerados arbitrários da Secretaria de Saúde e Hospital do Servidor Público.  

 

Para lidar com os problemas de condições de trabalho e baixos salários, o Sindicato 

passou a discutir com seu assessor jurídico a possibilidade de dissídio coletivo, assim criou 
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uma comissão com esse tema para elaborar um projeto de acordo coletivo. O assessor 

informou que o número de atendimentos aos associados era grande e a maior parte dos 

processos se dava devido a demissões, nas quais o psicólogo queixava-se por ser substituído 

por pessoas não habilitadas e que recebiam salário menor. A questão do dissídio coletivo foi 

pouco discutida nessa gestão. A categoria não se mobilizou por essa frente de luta e ainda se 

questionava a legitimidade de representação das entidades sindicais sobre os profissionais 

liberais.  

O Sindicato passou a apoiar as greves dos professores e funcionários; prática contrária 

às gestões anteriores. Elaborou uma carta pública de apoio em relação à mobilização dos 

“funcionários públicos municipais e estaduais contra o índice de aumento salarial concedido 

pelo Governo” (Jornal do Psicólogo n.4, janeiro/abril de 1982, p.3) 

Sindicato e CRP realizaram reunião conjunta e formaram Comissão mista pela 

estabilidade no emprego com a proposta de garantir os direitos trabalhistas e a defesa da 

qualidade da formação do futuro profissional. Uma luta constante em todas as regiões foi a luta 

pela equiparação salarial entre os profissionais de saúde de nível superior, no intuito de colocar 

o trabalho do psicólogo no mesmo patamar do trabalho do médico. 

O Sindicato também recebeu psicólogos que estavam enfrentando problemas em suas 

instituições de trabalho, por ameaças de demissão, condições de trabalho ou por baixos 

salários. Para uma psicóloga, a entidade sugeriu cautela. 

 

O Sindicato e o CRP lutaram pela aprovação de dois projetos de Lei, o PL 519/81 que 

regulamentaria a assistência social e psicológica nas escolas e o projeto que lutava pela volta 

das disciplinas de Psicologia, Filosofia e Sociologia para o 2O Grau. O primeiro projeto foi 

aprovado na Assembléia Legislativa, mas foi vetado pelo Governador Paulo Maluf. As duas 

entidades lutaram contra o veto, mas não tiveram poder para mudar a deliberação do 

Executivo. 

Essa gestão também participou em parceria com o CRP e o CFP da mobilização 

contrária ao projeto do deputado Salvador Julianelli Pl 2.726/80, que pretendia subordinar 

todos os profissionais de saúde ao poder do médico, sendo o 1o Ato Médico desde a fundação 

dos Conselhos. Devido a grande mobilização contrária, o projeto não foi aprovado. Porém no 

jornal de numero 0 do Sindicato tem o título de um artigo “Julianelli: caso encerrado?”, 

prenunciando os outros ataques da área médica na tentativa de controle do campo de atuação 

na saúde.  
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6.2.3. Comissões e gestão 

 

A gestão do Sindicato pretendia ser mais aberta e que a categoria participasse, assim 

teve uma participação maior dos suplentes e de psicólogos nas reuniões e atividades. Em suas 

reuniões teve um grande número de discussões acerca de sua organização interna (gráfico 15). 

O Sindicato sentiu a necessidade de conhecer os psicólogos, então contrataram o DIEESE e 

estabeleceu parceria com o CRP para fazer a pesquisa do perfil profissional do psicólogo de 

São Paulo, atividade que atravessou essa gestão inteira e que foi publicada na seguinte 

(falaremos dos resultados da pesquisa e do processo de elaboração ao abordarmos a próxima 

gestão). 

Foi constituído um grande número de comissões (Gráfico 12): pesquisa da situação 

profissional do psicólogo, educação, trabalho, saúde, divulgação, bolsa de emprego, 

sindicalização, cultural, informação e orientação profissional e o departamento estudantil. 

Muitas não chegaram a funcionar e desagregaram-se rapidamente, outras organizaram grandes 

eventos. Toda comissão-grupo de trabalho deveria contar com pelo menos um membro do 

Sindicato, titular ou suplente. Inclusive houve a abertura para os estudantes participarem das 

comissões.  O grupo de sindicalização foi extinto, pois no entendimento da entidade, todas as 

comissões teriam que ter essa preocupação. 

No início as comissões ficaram meio perdidas, apenas as que tinham uma tarefa 

concreta explícita é que se organizaram melhor, como a comissão de pesquisa e a de 

divulgação. A comissão de divulgação elaborou o jornal do psicólogo, um jornal com temas 

políticos e sobre a atuação do sindicato. Constantemente discutia-se a atuação das comissões 

nas reuniões e muitas estavam preocupadas em angariar mais informações acerca de seu 

campo. 

Além da comissão de pesquisa, uma que teve seu trabalho reconhecido pela entidade foi 

a de educação, que agremiou os psicólogos que trabalhavam na área e organizou alguns 

encontros, juntamente ao CRP, como o “Encontro dos psicólogos na área de Educação” 

realizado 06 e 07/12 de 1980 no Instituto Sedes Sapientiae. O Encontro foi extremamente 

positivo, porém contou com baixa participação. Os anais foram impressos e distribuídos aos 

participantes. Para todas as comissões, adotou-se o modelo da comissão de educação como 

referência. Realizou-se um segundo encontro em novembro de 1981 que contou com a 
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participação de 300 pessoas. O Sindicato também discutiu o currículo mínimo dos cursos de 

Psicologia com outras entidades de psicólogos. 

A comissão de saúde começou a problematizar as condições de trabalho na área, como a 

questão dos convênios na área de saúde, o projeto de lei do deputado Salvador Julianelli e a 

luta pela dedução do Imposto de renda dos serviços do psicólogo; lutas que se tornaram 

bandeiras para o Sindicato e ao CRP. Corroborando com as lutas da saúde mental, o Sindicato 

cedeu a sede para as reuniões da “Rede Internacional de Alternativas à Psiquiatria”. 

Para o Departamento Cultural, contratou-se um psicólogo responsável pela organização 

de atividades e eventos, no qual estaria a serviço da categoria e não da diretoria. Fizeram um 

evento sobre os “psicopicaretas”, que era uma denúncia frente às práticas alternativas, não 

reconhecidas pela Psicologia. Pinheiro (depoimento, 2004) recorda: 

nós desenvolvemos um chamado departamento cultural e tinha um ex-aluno 
muito criativo e muito interessante que fazia uns eventos super legais. 
Porque daí a gente pegava, os profissionais como eles eram. Então a gente 
fazia, por exemplo, eu lembro de um debate que teve sobre a Psicologia nas 
novelas, nós chamamos pessoas, autores das novelas e outras pessoas para 
debater, nós fizemos uma, isso foi assim, foi até no Sindicato dos jornalistas, 
nós fizemos juntos. Aí nós tínhamos exposição de livros, feira de livros na 
sede do Sindicato, eventos sociais, festas e coisas do tipo. A gente começou, 
no meio da categoria, a gente começou a aparecer de uma forma mais 
moderna, porque era aquilo fechado antes, muito duro, muito sem relação 
(p.4). 

 

No fim da gestão, analisaram que os eventos não contaram com grande participação, 

onde a comunicação com a categoria era estreita e os assuntos não variavam o suficiente para 

atingir diferentes grupos de psicólogos. Concluiu-se que se deveria repensar o departamento e 

que ele não seria rearticulado com psicólogo responsável, mas sim com grupo de voluntários. 

Foi criado também o departamento estudantil. Convocaram-se estudantes de CA.s e 

DA.s para reunião com o objetivo de integrá-los nas discussões dos profissionais, por exemplo, 

para que discutissem a questão dos estágios. O grupo passou a discutir o Projeto de Lei sobre a 

inclusão das disciplinas de Psicologia, Filosofia e Sociologia no segundo grau. Elaborou um 

abaixo-assinado para a derrubada do veto. Esse departamento se desfez devido a diferenças de 

objetivos entre diretoria e estudantes. Decidiu-se manter contato com eles, mas extinguiram a 

comissão no fim da gestão. 

O grupo de Psicologia na área das organizações organizou o I Encontro dos psicólogos 

das organizações no meio de 1982 e se desfez logo após sem dar andamento aos 
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encaminhamentos aprovados, não tiveram uma organização suficiente para gerir seus 

trabalhos. 

 

Diferente das práticas antigas, os cursos foram deixados em segundo plano e não se 

indicava qualquer tema. Propuseram fazer um curso com Moffat e outro de Psicologia 

Comunitária, no qual um dos temas deveria ser pertinente aos aspectos trabalhistas. 

Comprometido com essa diretriz, o Sindicato também publicou um livro “Psicólogo: 

informações sobre o exercício da profissão”, São Paulo, Editora Cortez, organizado pela 

Comissão de Informação e Orientação Profissional, que foi distribuído para cada psicólogo. 

 

A gestão do sindicato procurou uma maior participação dos psicólogos. Pretendia:  

Tornar o Sindicato um órgão representativo da categoria; torna-lo uma 
entidade combativa no que diz respeito às principais reivindicações da classe, 
se integrar no movimento sindical mais amplo. Estes são os pontos gerais que 
nortearam a plataforma-programa da atual diretoria do Sindicato (Jornal do 
Psicólogo n.2, maio/agosto de 1981, p.8).  
 

Entretanto, nas reuniões abertas notou-se desmotivação e morosidade e as campanhas de 

sindicalização não foram eficientes; a categoria não participava. Nas avaliações realizadas pela 

gestão, perceberam que “a categoria reage de maneira decisiva nos momentos de ameaças 

diretas e a curto prazo” (Jornal do Psicólogo n.3, setembro/dezembro de 1981, p.4), onde: 

 os psicólogos têm respondido muito pouco às inúmeras convocações do 
Sindicato, com reduzida participação nas reuniões abertas que realizamos. O 
que existe é uma enorme delegação de poder, como se a diretoria do 
Sindicato fosse solucionar todos os problemas da categoria sem que ela 
realmente brigue junto com a entidade (idem).  

 

No fim da gestão avaliaram que:  

Poucos diretores acabaram assumindo as tarefas, havendo sobrecarga de 
trabalho. Plantões- concentração de plantões na parte da manhã foi 
prejudicial e os horários eram poucos. A diretoria teve seu trabalho 
dificultado basicamente por dois aspectos: falta de critérios para discutir 
prioridades e falta de um cadastro de psicólogos por suas especialidades para 
possibilitar a participação em trabalhos externos que requisitava especialistas 
(SPESP, Ata 165, 16/11/1982, p.35).  

 

Concluíram que o trabalho proposto na plataforma de intenções não foi concluído, então 

articularam um grupo para concorrer na próxima eleição. 
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E no fim da gestão, a aliança entre sindicato e CRP foi questionada. Os objetivos não se 

opunham, mas a forma como os encaminhamentos eram dados nas questões conjuntas 

(demissões, pesquisa, IR) tinha que ser conferida. “Falamos sempre em um grupo único, 

quando é questionável a existência deste grupo” (SPESP, Ata 151, 17/06/1982, p.23). Houve a 

necessidade de mais reuniões conjuntas com o objetivo de “aparar as arestas”. 

 

 

6.3. CRP-06 – gestão 80-83 

 

A chapa de oposição também venceu no CRP e tinha como fim um Conselho 

democrático, aberto e representativo da categoria. Essa gestão enfrentou uma grande variedade 

de desafios e também foi constituída, além de integrantes dos fóruns de discussão, com dois 

ex-sindicalistas da gestão 77-79 Moysés Campos de Aguiar Netto e Tatiana Wernikoff, que 

tiveram atuações elogiadas por Silva (depoimento, 2004). 

No editorial do Jornal do CRP n.10, setembro/outubro de 1982, a gestão se descreve: 

Fomos o primeiro Conselho eleito em disputa eleitoral, a partir de um 
programa submetido à categoria, dentro de um amplo processo de 
reorganização da sociedade civil brasileira. O que nos aglutinara era a 
convergência em torno da necessidade de democratizar o CRP para que ele 
se tornasse uma entidade que realmente representasse os psicólogos, dando-
lhes voz e vez. Para ter representatividade o CRP precisa conquistar a 
confiança dos psicólogos, pois até então vinha funcionando apenas como 
uma entidade burocrática desvinculada dos interesses da categoria (p.2). 

 

Seguindo o princípio de participação e democracia, praticaram-no primeiro 

internamente, conforme relata Silva:  

Nós decidimos que iríamos trabalhar não só com os efetivos nas plenárias, e 
essa foi a primeira experiência, nos Conselhos Regionais de Psicologia, que 
nas plenárias estariam presentes os efetivos e os suplentes. Então a grande 
plenária, com um número grande de colegas (depoimento, 2004, p.2).  

 

Ou seja, desde o início os suplentes também tiveram o direito de participação e voto nas 

discussões. 

A proposta dessa gestão, a partir das discussões do Fórum do Sedes e da chapa 

constituída, era a de ampliar o papel do Conselho Regional de Psicologia para questões mais 

amplas da sociedade e da formação e exercício profissional do psicólogo, ao invés de se ater 

apenas à fiscalização. Um exemplo disso foi a alteração da pauta das assembléias gerais para se 

decidir a anuidade do CRP. Silva (depoimento) relembra:  
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eu é que apresentava as assembléias porque só tínhamos o direito a fazer 
uma assembléia por ano, só para discutir a questão da anuidade do ano 
seguinte. Só que eu não fiz assim, eu planejava junto a direção do Conselho, 
planejava abrir um leque de informações de tudo o que estava sendo feito, 
de todas as atividades que estavam sendo realizadas, todas as comissões, as 
informações dos gastos de cada uma. Então isso permitia que nas 
assembléias participassem, cem, cento e cinqüenta, o que era dificílimo, 
numa assembléia para votação de quanto vai pagar, tanta gente. Sabe, 
aparece meia dúzia de gatos pingados e ninguém quer saber disso. Mas aí 
participava muita gente, mesmo por força dessa primeira prestação de contas 
que a gente faz (...) Uma prestação de contas no sentido muito mais 
informativa, no sentido de poder servir a alguma dúvida dos presentes à 
Assembléia, dúvidas que nos abrissem também a cabeça para outras coisas 
que a gente precisava estar vendo. Então fazíamos assembléias 
participativas. Nessas horas, a gente chamava o pessoal do Movimento 
Estudantil para estar participando, várias vezes chamamos esse grupo todo, 
porque eles seriam os futuros psicólogos, então se já estavam nesse 
movimento, eles já podiam contribuir agora, pois estariam fazendo isso ali 
adiante (2004, p.8). 

 

Percebe-se então a faceta democrática no interesse em informar as atividades da 

entidade aos psicólogos e a  outros segmentos, como o Movimento Estudantil. 

  

Essa gestão baseou seu trabalho sobre as comissões (Gráfico 17); havia várias, dentre 

elas as já existentes, ética, fiscalização, tomada de contas e divulgação e a criação de novas: 

saúde, ensino, psicologia organizacional, cultural e credenciamento de supervisor. Nessa 

gestão, se dá a continuidade à constituição das delegacias do CRP no interior do Estado de São 

Paulo e em Mato Grosso com o programa de interiorização e dinamização das delegacias e 

funções dos representantes. 

Como já foi dito, estabeleceu-se profícua parceria com o Sindicato em uma série de 

lutas, como a dedução no Imposto de Renda, as demissões dos professores psicólogos de 

escolas privadas, a pesquisa do perfil profissional do psicólogo, o apoio ao PL 343 sobre a 

volta das disciplinas de Psicologia, Filosofia e Sociologia no 2o Grau e ao Pl 519/81, etc. Silva 

(2004) relata tal relação: 

Era bem coletiva; as lutas nesse momento eram conjuntas. Achamos que 
tinham que ser, foi assim um propósito, o Sindicato com o Conselho, nesse 
momento tinham que estar juntos. E não só para distinguir atribuições, 
funções, finalidades, objetivos, não só isso, era para que pudéssemos ter 
uma coesão, uma força mais coesa. O Conselho indo numa direção, o 
Sindicato em outra mas com pontos de intersecção. Tanto é que nas 
plenárias, nas assembléias, muitas vezes convidamos o presidente do 
sindicato, o pessoal da Sociedade de Psicologia para nos estar 
acompanhando. Nesse momento, apoiamos financeiramente o sindicato na 
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pesquisa do DIEESE que  vinha se desenvolvendo sob as características do 
psicólogo no Estado de São Paulo (p.6). 

 

Um importante instrumento de divulgação de suas ações foi o jornal do CRP, criado em 

janeiro de 1981. Ali se chamavam os psicólogos para participar das atividades e mobilizações, 

continha artigos e resoluções politizadas e problematizava-se a situação do profissional 

psicólogo. 

 

 

6.3.1. A Luta pela dedução no Imposto de Renda – IR 

 

A dedução dos serviços psicológicos do Imposto de Renda já era um assunto que 

perpassava todas as gestões do CRP, porém sem nenhum resultado mais positivo. Esse tema 

retornou à pauta em março de 1981 (ver Gráfico 23), com correspondência do Sindicato 

informando da não dedução e convidando o Conselho para a elaboração de uma nota sobre o 

assunto para a publicação em jornais de grande circulação. 

Tal articulação disparou um movimento maior, no qual se realizou uma reunião 

conjunta com o CFP e outros regionais para deliberar sobre a estratégia de ação nacional a fim 

de se conseguir o reconhecimento do psicólogo como profissional de saúde e conseqüente 

permissão aos clientes para abater os gastos com serviços psicológicos em suas declarações de 

IR. Tal vitória significaria um reconhecimento social e valorização maior da profissão.  

Dessa forma, os CRPs e o CFP reúnem-se com a Secretaria da Receita Federal para que 

o cliente-contribuinte pudesse abater suas despesas com o psicólogo da renda bruta em sua 

declaração do imposto de renda. Os Conselhos vencem, o secretário afirmou que o psicólogo 

seria incluído, porém até o fim de 1981, tal promessa não foi cumprida; não se reconhecia o 

serviço psicológico como um serviço de saúde. Com a não inclusão, o CRP e o Sindicato 

continuaram com a campanha em 1982. Os psicólogos reuniram-se em fórum no dia 

27/03/1982 e decidiram rechaçar a decisão da Receita Federal. 

Assim, nova promessa, de que em setembro de 1982, o IR iria regulamentar a dedução e 

dessa vez cumpriu a tarefa regulamentando a dedução para 1983. O CRP atribuiu tal vitória à 

mobilização e participação da categoria, via abaixo-assinado e manifestação na mídia. O 

Sindicato não ficou muito contente com a vitória, publicando uma matéria desconfiada 

intitulada “IR: esmola muita, o pobre desconfia” (Jornal do psicólogo n.5, maio/setembro de 

1982, p.3), na qual informa-se a instrução normativa que possibilita o abatimento do IR no 
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item saúde, porém persecutoriamente: “Os boatos que correm por aí são de que esta instrução 

normativa terá a companhia de outra que limita o abatimento dos gastos com saúde...” (idem). 

Waldecy Miranda (depoimento, 2004), presidente do CFP na época, narra o episódio: 

E o pessoal de esquerda, (...) eles não acreditaram que isso seria concedido 
pelo Governo Militar da época, e nós conseguimos, eles acharam que ia ser 
dado com uma mão e tirado por outra, alguma coisa viria por trás disso, mas 
faz vinte e poucos anos que está aí, o cliente do psicólogo podendo abater 
despesas com psicólogo. Foi uma grande vitória nossa como profissão, saiu 
na imprensa, no Jornal Nacional, dei entrevista para esses órgãos (...) (p.5). 
(...) eles achavam que não, que tinha coisa atrás; vão cassar nossa Lei de 
regência da profissão, tem coisa atrás disso, escreveram isso, se você 
pesquisar no Conselho Regional daqui, ou no Jornal do Sindicato, você vai 
encontrar isso. No entanto não teve nada disso, nós conseguimos isso 
lutando junto com outros Conselhos Regionais, principalmente o do Rio 
Grande do Sul que atuou bastante nisso. O secretário da Receita Federal era 
o Dorneles, então o pessoal do Sul conhecia muito porque era parente do 
Getulio Vargas. E também ajudou bastante a gente. Aí baixou a instrução: a 
cessão está aí, aí até hoje. Aquilo era uma fantasia que eles tinham e outras 
fantasias existiram, mas era por causa do medo da ditadura (p.11/2). 

 

Outra luta na saúde foi a derrubada do Projeto de Lei 2726/80 do deputado Salvador 

Julianelli, luta conjunta ao CFP e ao Sindicato e que foi vitoriosa. Em relação ao campo de 

trabalho também se lutou contra a regulamentação da Psicomotricidade como profissão, a 

regulamentação da Musicoterapia e do PL 32/80 que regulamentava a profissão do técnico em 

administração e tornava privativa, uma série de atribuições profissionais que eram do 

psicólogo também, como chefia, seleção e administração de pessoal. A crítica a esse projeto de 

Lei não se justificava apenas por um corporativismo no qual se procurava resguardar uma 

frente de trabalho, mas argumentava-se que a população não ganharia nada com essa 

regulamentação. Assim, a mobilização da categoria garantiu a rejeição de ambos os projetos. 

 

O CRP também se envolveu pela luta de contratação de psicólogos concursados em 

1977 na saúde e que ainda não tinham sido convocados. Foram realizadas diversas reuniões, 

audiências com as autoridades e processos na justiça. Os psicólogos tiveram vitórias parciais. 

  

 

6.3.2. Demissões nas faculdades 

 

 Os efeitos da Reforma Universitária e dos acordos MEC-USAID foram vistos 

concretamente no boom das faculdades particulares nos anos 70 e sentidos com o Capital e o 
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Mercado tomando conta do Ensino Superior. Já não importava mais um ensino de qualidade e 

público (muito menos gratuito), a regra era a de acumulação de capital. Então empresários 

emigraram de suas áreas tradicionais de atuação e passaram a gerir esse grande novo negócio: 

O Ensino Superior. Como se fechassem suas fábricas, esvaziassem as máquinas de seus 

galpões, criassem divisórias e colocassem no exterior uma placa escrita “Faculdade”. 

A educação tornava-se um grande negócio, aliado ao sonho das classes médias e baixas 

de ascensão social ao cursar uma faculdade. Assim havia uma grande demanda para esse 

mercado promissor: passou-se a imprimir a lógica do mercado na educação. E a Psicologia não 

ficou livre disso e os anos 80 mostraram como os valores da educação, da formação e da 

Universidade estavam bem abaixo dos valores do Capital e do Mercado. Abriam-se faculdades 

sem estrutura suficiente, com laboratórios mal equipados, classes cheias, bibliotecas com 

pequeno acervo, supervisores mal preparados, etc. Além do que, os profissionais ficavam 

sujeitados aos “caprichos” do empresário, agora denominado de “reitor”, que imprimia suas 

vontades em prol de maiores lucros e não no investimento na formação das pessoas que 

habitavam sua Instituição e de uma sociedade mais crítica e emancipada. 

Em 1981 houve demissões de professores psicólogos na Faculdade de Santos e em 1982 

na FMU são demitidos sem justa causa cem professores, dos quais 24 supervisores do 5o ano 

do curso de Psicologia e com o fim de diminuir os gastos da faculdade. Mesmo sendo um 

assunto que competiria mais ao Sindicato, o Conselho atuou intensamente em defesa do ensino 

de qualidade e em defesa ao profissional da educação. O CRP publicou nota sobre o assunto 

em jornais de grande circulação e entraria com processos de infração ética para os colegas que 

ocupassem o cargo do colega demitido. Passou a negociar diretamente com a direção das 

faculdades e a se reunir com os professores demitidos. 

Na UFU, psicólogos foram demitidos por “falta ética”, mas alegaram que foi por 

problemas político-ideológicos. Também houve demissões na Faculdade Paulistana e na Farias 

Britto; nessa segunda a direção afirmou que não houve demissão da equipe e apenas a troca do 

diretor; onde foram demitidos os que se opuseram ao novo esquema. 

O CRP procurou articulação com o MEC e o CFP para discutir as irregularidades dessas 

faculdades, não surtindo muitos efeitos, até posição contrária do Federal. O CFP pediu para o 

CRP revisse sua posição de instauração de processo ético para aqueles que viessem a ocupar as 

vagas, enquanto a FMU reconsideraria algumas decisões injustas. O CRP não aceitou a 

sugestão, instaurou processo de fiscalização para apurar as irregularidades apontadas pelo 

presidente da FMU e marcou reunião com a faculdade salientando não querer a presença do 
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presidente do CFP Waldecy Miranda. O caso foi encerrado quando o CRP constatou que todos 

os novos contratados gozavam de condições idênticas aos demitidos, ou seja, a faculdade 

recuou e a troca não significou um corte de gastos. Tal assunto mereceu tanto destaque para o 

CRP, que foi capa de dois números do jornal da entidade, inclusive sendo assunto de um jornal 

especial. Vinte e três entidades apoiaram a ação do CRP, na qual se hasteava a bandeira de que 

“ensino não é mercadoria”. 

 

 

6.3.3. As Comissões 

 

Para dar conta das questões emergentes e possibilitar uma maior participação da 

categoria, o CRP criou diversas comissões de variados assuntos e não contou apenas com as 

comissões habituais, previstas por Lei (como a de Tomada de Contas, Fiscalização, etc). 

Mas, mesmo com a abertura a novas práticas e novas políticas, o CRP não deixou de 

cumprir seus objetivos de autarquia estatal. Permaneceu com suas funções de normatização e 

fiscalização, onde, entre suas ações, as mais discutidas em reuniões foram sobre suas 

resoluções normatizadoras do exercício profissional (TABELA 6) e as comissões mais citadas 

foram a de ética, fiscalização e delegacias (TABELA 6 &  GRÁFICO 17). 

A comissão de ética reuniu-se mais de cento e cinqüenta vezes nessa gestão e imprimiu 

uma linha de atuação mais preventiva do que punitiva. Semelhante à Comissão de Orientação e 

Fiscalização (COF) que também adotou um caráter maior de orientação do que fiscalização do 

psicólogo. 

A Comissão de Delegacias estratificou suas “bases” nas diferentes cidades do interior e 

do Mato Grosso e trabalhou conjuntamente com os delegados eleitos. Essa institucionalização 

significou um melhor atendimento ao psicólogo; a cédula profissional que demorava 40/50 

dias passou a sair em uma semana. 

A comissão de ensino foi criada para analisar a situação do ensino de Psicologia e dos 

estágios. Tinha: 

(...) como objetivos discutir a formação do psicólogo da 6a região e contribuir 
para a necessária reformulação curricular, pois muitos dos problemas 
referentes ao exercício profissional têm sua origem nas condições de 
formação. Além disso, o currículo mínimo é o mesmo estabelecido há 20 
anos (Conselho Regional de Psicologia – 6a Região. Comissão de Ensino. 
Análise dos currículos dos cursos de Psicologia apud CRP, 1994, p.74). 
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Essa comissão efetuou uma análise qualitativa dos currículos de 17 faculdades de Psicologia e 

o apresentou em junho de 1981 no I Seminário sobre currículos dos Cursos de Psicologia, com 

a presença de cerca de 120 participantes. Concluiu-se a grande fragmentação e 

segmentarização rígida nos diferentes campos da Psicologia. Ressaltou-se que a formação 

deveria incluir a prestação de serviços à comunidade. 

Assim essa comissão posicionou-se como instância articuladora entre psicólogos, 

faculdades de Psicologia e Conselho Federal de Educação, uma espécie de mediadora e 

poderíamos dizer, primeiro “protótipo da ABEP” – Associação Brasileira de Ensino em 

Psicologia. O II Encontro foi realizado no fim de 1982 (os anais foram publicados), tendo três 

eixos básicos: áreas de atuação e práticas remediativas x preventivas; relação teoria x prática 

(estágios), e condições de trabalho de professores e supervisores. 

Preocupado com a questão da formação profissional e dos estágios, o CRP começou a 

credenciar os supervisores, como forma de controle de melhor formação. Assim o CRP 

começou a instaurar processo ético contra as faculdades que mantivessem no cargo de 

supervisor psicólogos que não possuíssem condições de obter o credenciamento. Foram 

aprovados 682 processos de credenciamento de supervisores de estágios e atividades 

profissionais.O Conselho Federal de Educação questionou o CRP de executar essa função de 

credenciamento, pois acreditava não ser atribuição dos Conselhos Profissionais.  

A Comissão de Saúde por sua vez mapeou as vicissitudes dos psicólogos no sistema 

público de saúde. Conjuntamente ao Sindicato organizou um encontro sobre o psicólogo na 

saúde. Entretanto a comissão sentiu a necessidade de continuar a discutir o seu caráter devido à 

complexidade e amplitude da área. 

 

 

6.3.4. Relação com o CFP 

 

Na década de 70, as gestões do CRP sempre se mostravam subordinadas ao CFP e 

mantinham relação amistosa. Nessa gestão, houve conflitos ideológicos e de práticas, pois 

antigos membros do CRP emigraram para o Federal, enquanto a “esquerda” ocupou o 

Regional. Primeiro, o CRP lutou pela ampliação do número de conselheiros, reivindicando ao 

CFP quinze ao invés de nove. Como a região de responsabilidade do 06 concentrava cerca de 

metade dos psicólogos do país, para as eleições de 1983, houve a ampliação para quinze 

efetivos e quinze suplentes. 
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Houve um estranhamento entre as duas entidades no caso das demissões da FMU, no 

qual o CFP defendia posição mais apaziguadora e que beneficiaria a faculdade (e não os 

psicólogos), enquanto o CRP foi mais incisivo e crítico na defesa dos profissionais psicólogos. 

Para a eleição dos membros do Federal, cada regional indicava um efetivo e um 

suplente, no caso do 06, indicava-se dois de cada, ou seja, as eleições eram indiretas. Contudo, 

o CRP não pretendia mais discutir nomes e sim idéias, ou seja, ao invés de discutir se fulano 

ou ciclano ocuparia o assento do CFP, o CRP quis estabelecer uma plataforma política para o 

Conselho Federal, para que os novos conselheiros pautassem suas ações nela. Dessa forma, o 

CRP articulou com conselheiros de outros regionais, os quais passaram a discutir essa 

plataforma de intenções para que pudesse nortear a escolha dos novos conselheiros e os rumos 

que o CFP deveria seguir. Essa gestão fez uma avaliação crítica da estrutura dos Conselhos: 

Criados em 1971 (recorde-se a conjuntura em que vivia a sociedade 
brasileira), os Conselhos, Federal e Regionais, vêm cumprindo a sua função 
de ‘orientar, fiscalizar e disciplinar o exercício profissional’, de uma forma 
muitas vezes marcada pelo autoritarismo. O próprio regimento dos 
Conselhos traduz uma estrutura melhor conformada com as decisões de 
gabinete e, portanto, menos aberta para a ampla participação da categoria 
que congrega. Assim sendo, o CFP e os CRPs trazem em si contradições 
derivadas de sua estrutura, que devem ser enfrentadas pelas diretorias que os 
assumem (Jornal do CRP-06, n.11, novembro/dezembro de 1982, p.2). 

 

Ou seja, uma estrutura que era mais ligada às questões de normatização e controle do 

Estado ao invés de uma representatividade da categoria dos psicólogos. Porém o CRP via na 

sua prática diferença em relação ao “conservadorismo” do CFP: “durante o último triênio, duas 

gestões, a do CFP e do CRP-06, adotaram práticas distintas no manejo de suas respectivas 

estruturas administrativas” (Jornal do CRP-06, n.11, novembro/dezembro de 1982, p.2) onde o 

CFP revelou fraco exercício democrático: adotou modelo pré-concebido do Código de 

Processamento Disciplinar mesmo tendo recebido grandes subsídios dos regionais; 

regulamentou a Lei que define ‘métodos e técnicas psicológicas’ dando um curto prazo para os 

regionais consultarem a base, não deu continuidade ao trabalho que elas tomaram e criou mais 

seis regionais sem consultar a categoria. 

Foi por esses fatos que o CRP-06 organizou encontros com conselheiros de outras 

regionais para discutir a Assembléia de Delegados, as eleições do CFP e uma plataforma 

política. Grande conflito se instaurou: o CFP considerou tais gastos ilegais e informou o 

Ministério do Trabalho. 
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O conflito político derivava das diferentes práticas estabelecidas, onde o CFP estava 

preocupado com as questões da normatização da profissão e o CRP para uma abertura e um 

processo de deliberação mais democrático. 

Aliado a esses conflitos, o CRP também teve atuação forte na liderança de movimentos 

nacionais o que gerou problemas com o Ministério, como relata Silva (2004): 

Projetos que estavam em Brasília, em tramitação nas comissões do Senado 
e/ou da Câmara, estavam prestes a serem aprovados; o CRP de São Paulo 
fez uma grande marcha em direção à Brasília, acho que foi uma das 
primeiras vezes que um Conselho Regional interfere diretamente num 
Federal e diz assim ‘Temos que agir, irmos lá, fazer um lobby’. Começamos 
a fazer lobby junto ao poder legislativo constituído, impedindo muitas vezes 
que ficasse só a fala de uma determinada facção, no caso da Medicina, e 
alguns médicos interessados nesses projetos. É nesse momento que o 
Regional de São Paulo chama os outros regionais para a ‘batalha’. Eu me 
lembro que isso trouxe uma ‘comoção’ em termos de atribuições de um 
regional e na época, não consigo me lembrar direito, nós tivemos quase uma 
intervenção federal pelo Ministro da Fazenda, porque os regionais 
prestavam contas a esse Ministério de toda a contabilidade. Então,  como 
nós começamos a nos movimentar politicamente dentro do poder legislativo, 
como pressão, nós tivemos uma chamada do Ministério da Fazenda dizendo 
que iriam fazer uma intervenção (p.2). 

 

Época de tantos conflitos e pressões que num dia invadiram a sede do CRP e remexeram 

nos arquivos em relação a assuntos administrativos gerais e deliberativos. Nunca identificaram 

o(s) invasor(es). 

 

 

6.3.5. A Lei 6994/82 

 

Em 1982, o Governo Federal instituiu Lei que acabava com a autonomia dos Conselhos 

Profissionais, considerados como “Autarquia do Ministério do Trabalho, o CRP tem sua 

atuação determinada pelo Estado e não pela categoria. Isto explica o golpe que sofreu ao ser 

transformado em mero órgão arrecadador da Receita Federal, através da Lei n. 6994” (Jornal 

do CRP-06 n.15, julho/agosto de 1983, p.1). 

Tal Lei foi vista como uma “camisa de força” aos Conselhos, como um golpe à 

autonomia, pois sancionou que o dinheiro arrecadado só poderia ser gasto com fiscalização, 

salvo autorização do Ministério do Trabalho e que 70% do saldo dos Conselhos no fim de cada 

ano deveria ir para o Ministério. Ou seja, sancionou-se lei que impedia a realização de várias 

atividades dessas entidades. 
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Contra a Lei 6994/82 houve uma mobilização coletiva de diversos conselhos 

profissionais, onde entraram na justiça tentando anular a Lei. Dia 30/06 foi escolhido como dia 

nacional de protesto contra tal lei e os Conselhos defenderam a inconstitucionalidade dos 

artigos 3O e 4O “que estabelece o confisco de suas receitas e o controle de suas aplicações 

financeiras” (Jornal do CRP, n.14 maio/junho de 1983, p.3). Contudo a luta pelo fim dessa Lei 

não teve desfecho ainda nessa época. 

 

 

6.3.6. Avaliação da gestão 

 

Esse grupo terminou a gestão avaliando que percorreu um caminho para a 

democratização da profissão, no qual se refletiu coletivamente acerca da realidade profissional 

com uma série de realizações: 

Entre eles, os Encontros de profissionais de saúde, de educação, o Seminário 
sobre Formação Profissional em Psicologia, os Encontros da Comissão de 
Ensino, do grupo psicotécnico, de psicólogos no funcionalismo, de 
psicólogo na empresa (...) O dia do psicólogo – 27 de agosto – passou a 
merecer um enfoque mais profundo, de discussão da vida da profissão e do 
mercado de trabalho. O último desses encontros, em São Paulo, contou com 
a presença de representantes de partidos políticos para discussão de planos 
de saúde e de educação, da situação do psicólogo, do desemprego e da 
Psicologia no contexto brasileiro (Jornal do CRP-06 n.15, julho/agosto de 
1983, p.1). 
Outras conquistas se deram graças à mobilização mais ampla de toda a 
categoria, como a luta contra o projeto Julianelli; o reconhecimento, pela 
Receita Federal, do psicólogo como profissional de saúde; a organização dos 
concursados da prefeitura paulistana, em busca de seus direitos; e mais 
recentemente a mobilização da categoria contra dois projetos que, ao 
regulamentar as profissões de musicoterapeuta e de técnico de 
administração, prejudicava a nossa e outras categorias. Os casos ocorridos 
nas FMU, no início de 1982, e em Santos, em 1980, mostraram a presença 
serena e objetiva do CRP na defesa da dignidade profissional (idem). 

 

Houve um grande crescimento da categoria (140%) nessa gestão. Quando assumiram, 

havia 7224 psicólogos inscritos e 28 funcionários no CRP; ao saírem já eram 17321 psicólogos 

inscritos e 42 funcionários. 

Porém, mesmo com as conquistas “a primeira constatação (das dificuldades) que se 

evidencia é que o CRP é uma máquina burocrática que tem um rígido mecanismo de 

funcionamento e que consome grande parte do tempo de atividade de seus conselheiros” 

(Jornal do CRP-06, n.10. setembro/outubro de 1982, p.1). Constata-se complexa questão 
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política no vínculo entre CRP e Estado, no qual se “(...) vê o CRP exatamente como um órgão 

burocrático e controlador dos psicólogos, o que torna praticamente impossível qualquer 

mudança importante” (Jornal do CRP-06, n.10. setembro/outubro de 1982, p.1). 

 

 

6.4. O Sindicato dos psicólogos – gestão 83-85 

 

Essa gestão é continuidade da anterior, onde toda a diretoria já havia participado da 

gestão predecessora. Para a viabilização do plano de trabalho para a gestão formaram “os 

seguintes grupos de trabalho: trabalho no interior, trabalhista, divulgação, cultural, dissídio, 

Pesquisa do DIEESE” (SPESP, Ata 168, 25/02/1983, p.40). Cada grupo de trabalho contava 

com a participação de dois ou mais membros do colegiado. Na divisão de atribuições dos 

membros da diretoria e dos demais membros da gestão, depositou-se mais responsabilidades 

para os suplentes do que outrora. Continuava a reunião por colegiados onde os 16 diretores 

possuíam poder de voto. A gestão era aberta para propostas de atividades de psicólogos, como 

grupos de trabalho e havia uma interlocução com o Movimento Estudantil. 

O plano de trabalho dessa gestão esperava um aumento de participação da categoria e 

tinha como objetivos: 

Fortalecer o sindicato como entidade representativa da categoria, dando 
ênfase a ações sindicais que pretendem defender os psicólogos nas relações 
de trabalho (...) no que se refere a questões salariais, vinculo empregatício e 
atribuições funcionais do psicólogo. Formar grupos por locais de trabalho e 
regiões do Estado, para a discussão dessas questões, denunciar a situação de 
exploração do psicólogo, dar encaminhamento e intervir em causas 
trabalhistas, continuar a lutar pelo acordo coletivo e piso salarial, promover 
e participar de ações junto a outras categorias profissionais, cujas 
reivindicações se aproximem das nossas (Jornal do Sindicato n. 6, 
maio/agosto de 1983, p.3). 

 

Ela inicia-se deixando de distribuir o jornal para todos os psicólogos (17.000), passando 

apenas para os filiados (1300, cerca de 7% da categoria), pois os gastos estavam ficando muito 

onerosos para a entidade.  

Diferenciando-se da gestão passada, abandonaram as discussões em relação ao dissídio 

coletivo, pois apoiados na pesquisa do DIEESE, constataram que poucos psicólogos são 

CLTistas e muitos são autônomos. Assim ao invés de uma luta por dissídio e piso resolveram 

consultar tabela de honorários de outras profissões e de psicólogos para estabelecer preço 
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mínimo. Entretanto, depois de seis meses de gestão, retomaram a luta pelo piso salarial, onde 

discutiram a questão do salário mínimo profissional. 

  

 

6.4.1. A luta por melhores condições e campo de trabalho 

 

No que se refere à luta pela expansão da atuação do psicólogo, essa gestão não se 

distinguiu das outras do Sindicato; ela continuava a lutar pela valorização do profissional 

psicólogo e pela ampliação de seu campo e mercado de trabalho. Combateu projetos de Lei, 

apoiou outros, encampou lutas e bandeiras com o intuito de maior amplitude da atuação do 

psicólogo. 

O Sindicato foi contra a aprovação do PL 32/82, o Projeto Lei a favor da 

regulamentação do técnico administrativo, pois entendia que seria prejudicial ao psicólogo ao 

ameaçar seu exercício profissional, pois havia atribuições que “batiam” entre si. Realizaram-se 

reuniões conjuntas do Sindicato e CRP abertas aos psicólogos e estudantes e se pressionou 

políticos do Congresso enviando correspondências a líderes de bancada; o PL estava nas mãos 

do senador Fernando Henrique Cardoso. Organizou-se abaixo-assinado contra a aprovação do 

PL. Essa luta foi vitoriosa à categoria, pois o PL foi vetado, onde houve parecer unânime da 

comissão de legislação social do Senado Federal. 

 

Havia o problema do campo e mercado de trabalho restrito do psicólogo, apenas 66% 

da categoria atuava na área. Havia apenas quinze psicólogos para cinco mil escolas do sistema 

público, nove psicólogos no DETRAN (Jornal do Sindicato, n.6, maio/agosto de 1983, p.6) e 

na saúde “são 25 psicológos na rede oficial, para 8106 médicos; e 46 psicólogos para 6419 

médicos no serviço contratado” (Jornal do Sindicato, n.13, julho/setembro de 1985, p.2). 

Então foram apoiados projetos de Lei que ampliassem a atuação do psicólogo. Apoiou-se o 

projeto de Lei 3109 do Deputado Mario Hato, que obrigava a contratação de um psicólogo 

para cada vinte leitos do hospital. O deputado solicitou que CRP e sindicato coordenassem 

movimento para a aprovação do projeto. O SPESP não aceitou, pois assim poderia estar se 

atrelando a um deputado e a um partido e acreditavam que provavelmente o PL não seria 

aprovado. A entidade decidiu fazer a discussão com a categoria e mandou propostas de 

alteração ao deputado. 
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O Projeto de Lei que mais mobilizou o Sindicato pela ampliação do mercado do 

trabalho (Gráfico 28) foi a luta pela inclusão do psicólogo no segundo grau. Grande 

mobilização foi feita; o Sindicato passou a constituir grupo com o CRP e a convocar 

psicólogos para as reuniões. Posteriormente constituiu-se grupo também com a APEOESP e 

se articulou para a volta das disciplinas de Psicologia, Filosofia e Sociologia no segundo grau. 

Tal articulação foi vitoriosa, pois foi permitido aos psicólogos lecionar todas as matérias 

relacionadas à Psicologia (como Psicologia da Educação). A Comissão de ensino 

Sindicato/CRP preparou estudo, teve audiência com o MEC e conseguiu essa vitória. Devido 

a essa intensa mobilização e discussão o curso “O psicólogo trabalhador na educação58”, 

oferecido pelo Sindicato, teve um ‘sucesso de público’ e reuniu 250 participantes. 

 

 

6.4.2. A relação ambígua com os psicotécnicos e o investimento no funcionalismo 

 

Essa é a primeira gestão do Sindicato onde a questão dos psicotécnicos é menos 

discutida que a questão do funcionalismo (Tabela 7 e Gráfico 20). No ano de 1983 é 

predominante, mas vai diminuindo até que não é mais citada nas reuniões de 1985.  

A discussão sobre o funcionalismo tinha vários focos de atuação; desde queixas e 

denúncias de psicólogos em relação a concursos e demissões; discussões sobre como atuar 

junto aos profissionais e instituições de saúde; redução da carga horária e questões salariais 

como equiparação salarial com profissionais de nível universitário; piso salarial, etc. Houve 

uma luta pelo plano de carreira do psicólogo. Lutou-se pela abertura de concursos públicos e se 

defendeu a constituição de equipes multidisciplinares tanto na saúde como na educação. 

Alguns psicólogos do funcionalismo público da prefeitura tinham uma entidade que os 

representava: a Associação dos Psicólogos da Prefeitura – APP. Criada em fevereiro de 1978 

inicialmente por um grupo da educação, com o objetivo de ajudar os psicólogos de todas as 

secretarias do Município. A gestão do Sindicato de 80-82 encontrou a entidade enfraquecida e 

alguns desses representantes emigraram posteriormente às diretorias do Sindicato e do 

Conselho. 

                                                 
58 O Curso contou  com tais temas: “Política educacional; atuais propostas do Estado e município; modelos 
tradicionais de atuação; o psicólogo no planejamento de ensino; atuação do psicólogo junto ao corpo docente; 
atuação do psicólogo junto a pais; o psicólogo e os problemas de aprendizagem; perspectivas para o psicólogo na 
educação” (Ata SPESP 233, 10/05/85, p.106). Foi gratuito para os psicólogos sindicalizados. 
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O Sindicato considerou o assunto do Funcionalismo Público prioritário, pois é esse 

profissional que atinge a maioria da população. Discordava-se da lei que ele não podia se 

sindicalizar e considerava-se a entidade sindical representante deles, mesmo não sendo de 

direito. Contudo, trabalhou-se com esse segmento profissional e apoiou seus movimentos: 

como a Greve no setor de saúde do funcionalismo público em maio de 1985, na luta por 

melhores salários e atendimentos decentes. A entidade sindical também se envolveu com a 

questão das clínicas conveniadas do INAMPS, onde os psicólogos tinham péssima situação de 

trabalho. 

Foi por causa dessas discussões desse foco de luta profícuo, onde tais lutas deram 

diretrizes organizadoras das tarefas da entidade (como a campanha 6 x 6), que o Sindicato 

resolveu recriar os cursos. O primeiro teve como tema “O psicólogo trabalhador na saúde 

pública” e o segundo “O psicólogo trabalhador na educação”; os dois cursos sempre 

enfatizando a situação do psicólogo como trabalhador e sendo gratuitos para os 

sindicalizados. 

 

A Atuação em relação ao psicotécnico começou com uma discussão conjunta entre 

Sindicato, CRP e Secretaria de Segurança Pública – SSP – para a discussão do exame e do 

DETRAN. A SSP solicitou denuncia formal no que diz respeito às questões de corrupção. O 

desejo por mudanças no psicotécnico era uma das tarefas da gestão, fazia-se muitas críticas ao 

modo como vinha sendo trabalhado.  

Em relação à corrupção, o Sindicato protestou contra denúncia do DETRAN, em que a 

entidade de trânsito culpava os profissionais psicólogos pelas fraudes nos psicotécnicos, onde 

pessoas falecidas, cegas e estrangeiras foram aprovadas no exame. O Sindicato afirmava que o 

problema era estrutural: de como estavam organizados os exames e da falta de uma 

normatização mais justa. Não adiantava culpabilizar apenas o profissional, como se o 

DETRAN estivesse se retirando das responsabilidades ao depositar a culpa apenas no 

psicólogo.  

Continuou-se com a luta pelo aumento da taxa do exame psicotécnico. Era uma 

demanda expressa pela categoria, como a solicitação feita pelos psicólogos de Ribeirão Preto 

em agosto de 1983.  Assim, novamente defendia-se o reajuste da taxa do exame. O Sindicato 

enviou carta ao vice-governador Orestes Quércia reivindicando concursos e o aumento da taxa 

do exame psicotécnico, pois se afirmava que a taxa era irrisória e mal cobria o valor do 
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material e do pessoal, estando defasada em relação a inflação. Alguns institutos de exames 

psicotécnicos receberam pressão para diminuir a taxa do exame. 

O DETRAN reajustou o valor em 50% do que o Sindicato havia solicitado e afirmou 

não poder aumentar mais. Ainda disse para o Sindicato impetrar um mandato de segurança 

alegando incompetência do órgão para estabelecer critérios e taxas para os psicotécnicos. O 

Sindicato decidiu não entrar com o mandato, mas houve a proposta de entrar com notificação 

judicial para que a taxa do exame custasse 20% do salário mínimo (Jornal do Sindicato, n.10, 

ano 4, julho/setembro de 1984, p.2). 

Na ata da reunião 229 de 19 de dezembro de 1984, o Sindicato decidiu: “apesar de nos 

propormos a continuar ajudando a discussão no que for possível e o CRP também, nós 

sindicato não representamos os psicotécnicos, portanto tal questão não fará mais parte do rol 

de nossas prioridades (...)” (p.98), abandonando assim essa discussão. 

Afirmamos que o posicionamento do Sindicato em relação a esse tema era ambíguo, 

pois se denunciava a corrupção, criticava-se a forma como estavam estruturados os exames 

psicotécnicos, ao mesmo tempo em que lutou por um grande aumento da taxa do exame. Ou 

seja, afirmava-se uma série de incongruências existentes nos psicotécnicos e mesmo assim 

reivindicava-se um aumento da taxa, o que implicava maior valorização desse 

psicodiagnóstico. Lembramos que na gestão passada, a diretoria avaliou que a luta pela 

elevação da taxa desmobilizou o grupo do Sindicato responsável por esse assunto; entretanto 

essa gestão reproduziu tal prática, até que decidiu abandonar esse assunto, entendendo que ele 

era de maior atribuição do CRP do que do Sindicato, nessa partilha do “bolo” de atribuições 

entre as duas entidades. Mas de qualquer forma, acreditamos que essa ambigüidade vem de um 

discurso crítico real existente a esses exames, conjugada a uma prática conservadora, 

corporativa, onde se procurava atender às solicitações dos psicólogos proprietários e 

funcionários de Institutos psicotécnicos. 

 

   

6.4.3. O SMP: A Campanha 6 x 6 

 

 A Campanha salarial foi decorrência das reflexões, discussões e demandas realizadas e 

expressas pela categoria e da pesquisa feita pelo Sindicato e CRP, onde “Sessenta por cento 

da categoria ganha menos do que seis salários mínimos para seis horas de trabalho (...)” 
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(Jornal do Sindicato, n.7, agosto/outubro de 1983, p.2). Ela também derivou das lutas 

defendidas com os profissionais do funcionalismo público. 

Convocou-se os psicólogos para discutir os honorários e o salário mínimo profissional 

numa luta por uma remuneração mais digna. Constatou-se que médicos, veterinários, 

arquitetos, dentistas, etc. já tinham seu salário mínimo profissional, que seguia a média de seis 

salários mínimos por seis horas de trabalho diário. Dessa forma, formaram um grupo de 

trabalho para discutir o piso salarial e iniciaram discussões para um projeto de lei para o 

salário mínimo do psicólogo – SMP, PL 2639/83. 

 No fim de 1983, a proposta do Sindicato para o SMP era de seis salários mínimos por 

quatro horas de trabalho e o Deputado Federal Otacílio de Almeida (PMDB-SP) apresentou 

um projeto de SMP para psicólogos no fim do mesmo ano. Decidiu-se conversar com o CRP e 

marcar evento para discussão. 

O Sindicato apresentou poucas alterações ao PL (apenas em relação à justificativa e ao 

tempo de atendimento do psicólogo clínico).  Posteriormente o Sindicato também concordou 

com a carga horária de trabalho diária de 6h e lançou a campanha “6x6” com o lema “6x6 é o 

mínimo”. 

Em 1986, já na outra gestão, a luta continuava. O CRP apoiou o movimento e 

publicava artigos sobre o assunto em seu jornal. O Conselho pediu a votação imediata ao 

enviar telegrama a líderes de todos os partidos que compõem a Câmara dos deputados para 

colocar esse ponto sobre regime de urgência de votação. Representantes das entidades 

sindicais foram para Brasília para pressionar a Câmara para que votasse (e aprovasse) o PL 

2639 A/83: 

(...) na visita feita às lideranças dos partidos na Câmara dos Deputados, 
recebemos manifestações de apoio de quase todos os partidos. Menos do 
PMDB, que, através do líder Pimenta da Veiga, pretendeu vincular seu voto 
favorável ao projeto, desde que fossem retirados os seis salários mínimos, 
transformando-os em valor nominal (Cz$ 4.824,00), e também a retirada de 
seis horas. Evidentemente, não houve como aceitar uma proposta dessas! 
(Jornal do sindicato, n. 16, julho/setembro de 1986, p.3). 

  

Sivieri (depoimento, 2004, p.2/3) recorda:  

A legislação do salário mínimo profissional, o médico tem, o arquiteto tem, 
são sete profissões que têm e a gente sempre esteve brigando com isso. A 
gente já chegou ao ponto de estar na Câmara e o Fernando Henrique 
Cardoso foi fazer a seguinte proposta para a gente ‘Se vocês tirarem o valor 
e a jornada eu ponho para votar agora’, ele era senador, Pimenta também, do 
PMDB.  
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 Com o boicote desses senadores, o PL acabou não sendo votado e a crise econômica 

brasileira e o congelamento dos preços do Plano Sarney inviabilizaram a aprovação do 

projeto. 

Nesse mesmo período que a luta pelo SMP atinge seu pico nas reuniões do Sindicato 

(primeiro semestre de 1984, gráfico 21) é quando a questão do funcionalismo passa a ser mais 

discutida pela entidade (gráfico 20), com um decréscimo das discussões sobre os psicotécnicos 

(idem). 

 

 

6.4.4. Articulação feita com as entidades e o surgimento da FENAPSI 

 

Essa gestão prosseguiu com a tendência da gestão passada ao dar maior importância em 

suas reuniões às relações com as entidades sindicais gerais como a CUT e secundariamente às 

discussões com o CRP (Gráfico 19). Contudo, no segundo semestre de 1984, constatamos que 

essa importância diminui, e a questão com o CRP é a mais relevante, onde começam as 

discussões e conflitos sobre atribuições de cada entidade. Já em 1985, o que importou foi a 

articulação com as entidades sindicais de Psicologia, com a mobilização para a fundação da 

FENAPSI – Federação Nacional dos Psicólogos. Discutiu-se diretamente com alguns 

políticos; o Projeto de Lei do Assistente Social na escola com a vereadora Luiza Erundina, o 

PL do psicólogo na Escola com o Deputado Geraldo Alckmin e reivindicações ao vice-

governador Orestes Quércia. 

Em relação ao movimento sindical geral, ele passou por um refluxo no período de 80-

82, após a derrota da greve geral de 1980. Havia duas propostas de organização do 

sindicalismo geral, a Unidade Sindical, composta por dirigentes ligados ao PCB e por 

pelegos, como Joaquinzão dos metalúrgicos de São Paulo e o ‘Bloco Combativo’, composto 

pelas lideranças que combateram a ditadura e organizaram as greves do fim da década de 70, 

como Lula e Olívio Dutra e que deu origem a CUT. 

A CUT e a Unidade Sindical tinham uma série de diferenças, mas cabe 
ressaltar que uma diferença decisiva era sobre três aspectos de concepção 
sindical: a relação com o Estado, com os patrões e a democracia interna. Ao 
incorporar a maioria das lideranças conservadoras e assistencialistas, e 
muitos dirigentes com pouca representatividade em sua base, a Unidade 
Sindical ainda mantinha uma visão que estava apoiada nas velhas idéias do 
sindicalismo populista, pois: a) defendiam elementos importantes da 
ingerência do Estado sobre o Sindicato, como o imposto sindical, e a 
unicidade sindical, que era a expressão dessa posição na questão 
constitucional; b) defendiam a aliança entre empresários e trabalhadores 
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para o progresso do país, daí sua insistência na manutenção do MDB e a 
busca de pactos entre sindicatos e entidades empresariais; c) propunham um 
sindicalismo em que a participação dos diretores sindicais era o prioritário, e 
só reconheciam os dirigentes sindicais no exercício da função como 
representantes legítimos das categorias; daí sua contestação sistemática à 
participação das oposições sindicais nos congressos ao mesmo tempo em 
que defendiam a legitimidade das diretorias das federações e confederações 
(...) Enquanto isso, no lado que acabou por formar a CUT, apesar das muitas 
diferenças, havia alguns acordos básicos que se expressaram nos primeiros 
congressos da mesma. Havia um acordo em recusar a experiência pré-64 e 
apontar para um sindicalismo de novo tipo, calcado em: independência dos 
trabalhadores para decidir suas formas de organização e de luta, combate à 
estrutura sindical oficial e participação democrática da base, o que era 
explícita e consensual entre os fundadores da Central. A própria fundação 
desta, sem a autorização do Estado e estando ainda proibida por lei era uma 
demonstração prática dessa postura. Ela também se concretizava na posição 
de hostilidade à conciliação e aos pactos sociais (...) Em seu próprio estatuto 
se colocaram itens que definiam a posição de negação da estrutura oficial 
dos sindicatos sob tutela estatal (...) (WELMOWICKI, 2004, p.67). 

 

A CUT foi fundada em agosto de 1983 e um dos princípios gerais contido no texto de 

plano de lutas do I Congresso Nacional da CUT, 1984, era:  

Sindicalismo classista: dentro da realidade do conflito de classes em que 
vivemos, a nova estrutura sindical defenderá a unidade da classe trabalhadora 
em torno de seus objetivos imediatos e históricos, combatendo a política de 
colaboração de classes e não compactuando com planos de governo que 
sacrifiquem os interesses dos trabalhadores (apud WELMOWICKI, 2004, p. 
68). 
 

Percebe-se claramente que a linha da CUT estava ligada ao sindicalismo autônomo, 

independente e contra o atrelamento sindical ao Ministério do Trabalho. As mobilizações dos 

trabalhadores e as greves atingiram grande crescimento, em detrimento da maior articulação 

entre os trabalhadores, mas também das sucessivas crises econômicas do país. 

Provavelmente por essas razões é que o SPESP compôs o bloco Pró-CUT. O Sindicato 

participou do Encontro Nacional da Classe Trabalhadora – ENCLAT – em abril de 1983 

enviando delegados e elaborando tese sobre desemprego e política previdenciária para o 

CONCLAT. Os pontos de participação do CONCLAT foram: os psicólogos e o desemprego; 

a política econômica do governo; a atuação do sindicato no Enclat e Conclat; a saúde mental 

do trabalhador e o movimento pró-CUT. Participou de atividades como o dia do desemprego 

em 18/05/83, marcado no calendário Pró-CUT, o apoio à greve geral de 25/10/83 com a 

elaboração de um documento para a categoria.  

Dado a vinculação e opção política pela CUT aprovou-se compromisso com 
sua estruturação, a necessidade de obter informações para um 
posicionamento e discussão, levar lutas sindicais da categoria, propor 
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formas de enfrentamento, realizar trabalho de base com a categoria e 
participar nas ações sindicais mais gerais. (SPESP, Ata 222, 09/08/84, p. 
90).  

 

O Sindicato adotava a concepção de que o psicólogo é trabalhador e “precisa se 

integrar à luta de todos os trabalhadores na criação de uma nova sociedade” (Jornal do 

Sindicato, n. 11, ano 4, outubro/dezembro de 1984, p.1) e combateu o preconceito de que 

Sindicato é coisa de trabalhador de macacão e mão suja de graxa, não sendo assim uma 

entidade para psicólogos.  

 

Com ênfase nas próprias demandas da gestão, o Sindicato foi se afastando do 

movimento sindical geral, como o desligamento da comissão da Memória Sindical e a 

desfiliação ao DIEESE. Inclusive numa reunião sobre a CUT realizada com os psicólogos, “a 

categoria discutiu a omissão do sindicato nos movimentos mais amplos” (SPESP, Ata 216, 

23/05/84, p.84). 

 

Seguindo a tendência da gestão anterior, também foram organizados Encontros 

Nacionais de Entidades Sindicais da Psicologia – ENESP. O I ENESP foi promovido e 

sediado pelo Sindicato em 1981 em São Paulo, iniciativa tomada a partir “(...) de reunião de 

psicólogos chamada pela Associação Baiana de Psicologia” (BOCK, 1999, p.86) no Encontro 

da SBPC – Sociedade Brasileira para os Progressos da Ciência – ocorrido em 1980. O II foi 

em Brasília em abril de 1982 e o III no Rio de Janeiro em outubro de 1982. O IV foi em 

Recife em 08/05/83 e o Sindicato enviou dois representantes. Marcaram presença dois 

sindicatos e sete associações. “Foram discutidos os projetos-lei em tramitação na câmara e 

senado que afetam a categoria, mercado de trabalho, salário mínimo profissional e ampliação 

do trabalho sindical” (SPESP, Ata 177, 13/05/83, p.48). Discutiram-se objetivos dos 

Encontros e regimento. Tal articulação entre as entidades resultou numa boa relação, como 

convites a eventos, por exemplo, o da APPMIG – Associação dos Profissionais Psicólogos de 

Minas Gerais – para o dia do psicólogo. 

No período intermediário a esses encontros, organizava-se Encontros Regionais de 

Psicólogos. No realizado em 8 e 9/10/83 foi discutido o histórico dos ENESPs, regimento e 

pauta para o V ENESP e o salário mínimo profissional. 

O V ENESP foi realizado em Brasília de 29/06 a 01/07/84 e contou com a participação 

de um representante da Secretaria de Psicologia na UNE – SEPUNE. Na pauta estavam os 
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seguintes temas: PL, regimento, SMP, mercado de trabalho e relações associações-sindicatos-

conselhos regionais e Federal de Psicologia. 

 No VI Encontro Nacional de Entidades Sindicais da Psicologia, realizado de 06 a 

08/08/1985 em Belo Horizonte/MG, decidiu-se pela criação da Federação Nacional dos 

Psicólogos. Participaram seis sindicatos e cinco associações de Psicologia; foi o encontro mais 

representativo desde 1981. Decidiu-se também por:  

realizar o Dia Nacional do psicólogo trabalhador de saúde (9 de outubro), 
levar a categoria a discutir a convocação da Assembléia Constituinte Livre 
democrática e soberana, e lutar a nível nacional pela aprovação do projeto 
2689/83 que prevê um salário mínimo profissional para os psicólogos de 6 
salários mínimos por 6 horas de trabalho (6x6) (Jornal do Sindicato, n.13, 
ano 5, julho/setembro de 1985, p.3).  

 

O Sindicato “foi escolhido para compor a comissão de organização e agilização da 

aprovação da federação” (SPESP, Ata 238, 11/06/85, p.110) e tal assunto adquiriu 

predominância nas reuniões no que se referia à articulação com outras entidades. A Assembléia 

para a criação da FENAPSI foi marcada para 02/10/1985, o que demonstrou uma organização 

da categoria a nível nacional. 

Ana Bock é a presidente provisória da Federação e a primeira tarefa foi organizar um 

Congresso Nacional de Psicólogos para aprovar os estatutos. 

 

 

6.4.5. A pesquisa do perfil do psicólogo  

 

Para balizar a atuação das entidades era necessário conhecer quem era o psicólogo; 

assim o Sindicato idealizou uma pesquisa sobre o profissional psicólogo. A pesquisa foi 

realizada em 1981 pelo DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-

Econômicos – a pedido do Sindicato dos Psicólogos e o CRP59. Ela durou três anos até ser 

concluída e o livro com os resultados foi publicado em 1984. A pesquisa foi encomendada pois 

tanto o CRP como o Sindicato desconheciam a situação dos psicólogos, onde havia poucos 

materiais escritos para base e referência. Essa foi a primeira de muitas pesquisas realizadas 

pelos Conselhos Regionais de Psicologia no país sobre o perfil profissional do psicólogo (a 

pesquisa nacional apenas foi realizada em 85-87 e publicada em 1988). 

                                                 
59 O CFP, CRP e Sindicato financiaram a pesquisa. 
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Foi constatado que a categoria era eminentemente feminina, sendo 87,6% e mais da 

metade dos psicólogos tinha menos de 30 anos. No Estado havia 24 faculdades de Psicologia, a 

maioria dos psicólogos estava em seu primeiro emprego e a área de atuação predominante era a 

clínica. 

90,6% dos entrevistados responderam que o Sindicato é importante para a categoria, 

porém quase metade desconhecia as suas ações. Havia um maior conhecimento sobre as ações 

do CRP e 1/3 dos psicólogos defendia que houvesse uma ação conjunta entre CRP e Sindicato, 

porém a categoria desconhecia os limites de atuação entre as duas entidades. Em relação à 

vinculação ao Sindicato, em 1981, 7% dos psicólogos eram sindicalizados, sendo que em 1984 

houve uma redução para 5,87%, enquanto que no Brasil a taxa de sindicalização em outras 

categorias profissionais era de 15%. O maior índice de associação era na área de ensino da 

Psicologia e eram sindicalizados os profissionais mais antigos. 

Dos sindicalizados, 83,6% nunca utilizou os serviços do Sindicato. A maior razão de 

associação-sindicalização era pertencer a uma entidade de classe. 

 

Para discutir os resultados, o Sindicato e o CRP realizaram um debate com diretores das 

duas entidades. Ressaltaram os aspectos dos problemas na formação profissional e do currículo 

dos cursos de Psicologia. Além desses problemas, falaram da “conclusão da comissão de 

Ensino do CRP em 1982: não é possível pensar uma reformulação curricular enquanto se 

mantiver a atual estrutura da Universidade” (Sindicato & CRP, 1984, p. 114) e de que o MEC 

e as Universidades ignoram as entidades de classe, não havendo assim grande espaço de 

interlocução.  

Discutiram a acomodação existente na categoria profissional; Yvonne Khouri relata: “A 

gente viu no dia da posse do Conselho, o muro de lamentação que foi: ‘vocês façam alguma 

coisa por nós’” (ibid, p.119), onde os psicólogos adotavam posição submissa e esperavam que 

as entidades de classe resolvessem os problemas do campo e do mercado de trabalho. Também 

discutiram criticamente o papel das entidades de classe e a não participação dos psicólogos. 

Luiz Humberto Sivieri disse: “Mas isto é conseqüência de toda uma formação. Nós somos 

muito discursivos e pouco atuantes. Nós não temos respostas para os problemas... temos um 

discurso crítico e uma prática conservadora” (ibid, p. 120, negrito nosso). Afirmaram que a 

avaliação da categoria era positiva, mas o que se via na prática era negativo. Wanda Maria 

Junqueira relatou a ‘crise’ da representação:  
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Quem que a gente procura atingir enquanto Sindicato? Acho que temos que 
pensar mais um pouco nisso. Por um lado há um grande número de 
autônomos que a gente não representa. Por outro lado tem psicólogos nas 
Instituições públicas que a gente também não representa. Quem são os 
psicólogos em potencial que a gente pode ter atuação? Este é um sindicato 
que não tem público (ibid, p.122).  

 

Havia uma crítica implícita de que o psicólogo não participava e o que organizava o 

grupo era a meta por uma Organização tanto para as entidades de classe como para a categoria. 

 

 

6.4.6. Gestão e atividades 

 

As comissões (Gráfico 23) tiveram lugar central na gestão do Sindicato. Havia as 

comissões de acompanhamento sindical, saúde, interior, divulgação, cultural, educação, 

trabalhista, psicólogos em psicotécnico, psicólogos nas organizações e de honorários. Um dos 

projetos do Sindicato foi ampliar o campo de atuação da entidade. Para tanto contou com sua 

comissão do interior, que com o apoio das delegacias do CRP organizou contato com 

diferentes cidades, como Santos, Osasco, São José dos Campos e Ribeirão Preto. 

A comissão de saúde envolveu-se em diversas questões, como a discussão das precárias 

condições de trabalho nas clínicas conveniadas ao INAMPS, o plano de carreira do profissional 

e as propostas das equipes multidisciplinares e mais concursos, propostas também defendidas 

pela comissão de educação. Foi realizado um debate sobre a questão das clínicas conveniadas, 

que foi considerado ruim pelo Sindicato, pois as intervenções dos psicólogos denotavam 

preocupações com problemas individuais ao invés de uma preocupação com a classe. 

O Departamento Cultural não conseguiu mobilizar a categoria a participar das 

atividades políticas do sindicato a partir de suas atividades culturais. Foi extinta no fim do 

segundo ano de gestão (Gráfico 23). 

O Sindicato também participou de uma série de movimentos, como o apoio ao Governo 

Nicaragüense, redigindo carta de solidariedade à Associação Nicaragüense de Psicólogos, visto 

que na Contra-Revolução, apoiada pelos EUA, assassinaram 1000 pessoas, dentre as quais 30 

psicólogos. 

Enviou-se moção de apoio a professores da UFU, demitidos por questões éticas e 

políticas.  
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Outro movimento geral apoiado pelo Sindicato foi o movimento de Diretas Já em 84; 

lançou-se o seguinte lema: “Psicólogo não aceita indiretas”. Com a redemocratização do país 

e a saída dos militares do poder, houve a elaboração de Nova Constituição para o país; assim 

o Sindicato lutou pela democratização do processo, para que a sociedade civil pudesse 

participar da Assembléia Constituinte. A entidade realizou debates sobre Constituinte-Saúde e 

educação. Na história das constituintes sempre houve escassa participação popular, no Brasil 

tiveram apenas 7 constituições e só em 3 foram convocadas assembléias nacionais 

constituintes. O Sindicato organizou discussão sobre o tema, porque em pesquisa do Gallup, 

55% da população nunca ouviu falar da Constituinte e apenas 23% ouviu, mas não sabia o que 

era. Instaurou-se o plenário pró-participação popular contra a ingerência de Sarney de nomear 

a comissão provisória de estudos constitucionais. 

 

O SPESP foi contra o projeto da Associação de Psicólogos e Estudantes de Psicologia 

da Grande ABC, em oferecer atendimento psicológico gratuito a desempregados e familiares. 

O Sindicato criticou a campanha e afirmou estarem psicologizando um fenômeno político, 

atentando ao risco de esvaziamento do espaço político de luta e reivindicação (Jornal do 

Sindicato, n.9, março/maio de 1984, p.2). Foi encaminhada uma carta à associação e outra ao 

CRP denunciando o ocorrido60. 

 

No fim do primeiro semestre de gestão realizou-se a avaliação da diretoria:  

foram levantados os seguintes pontos considerados negativos, 
descaracterização da função do sindicato, falta de preparo para participar nas 
reuniões com a diretoria, falta de informações trabalhistas, ineficiência na 
mobilização da categoria, pouca discussão política na diretoria, falta de 
definição do papel da assessoria jurídica, desorganização do trabalho 
interno: pauta, reunião, horário; falta de definição do trabalho dos grupos, 
falta de priorização de ações, canais de comunicação entupidos, falta de 
sindicalização. Levantou-se ainda os seguintes pontos positivos: o sindicato 
se fez conhecido, jornal, articulação com outras categorias e com entidades 
sindicais e a discriminação feita para sindicalizados-não sindicalizados 
(SPESP, Ata 183, 01/07/1983, p.55).  

 

Discutiu-se também o funcionamento dos GTs e organização interna. No mês seguinte 

se fez uma avaliação mais positiva:  

                                                 
60 Vale ressaltar a contradição que tal projeto criticado é muito semelhante ao programa de atendimento a 
desempregados do Banco Social de Serviços em Psicologia do Sistema-Conselhos de Psicologia, exercido de 
27/08/03 a 27/08/05, proposta encabeçada por ex-membros dessa gestão do Sindicato.  
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Concluiu-se que a categoria vem neste ano procurando cada vez mais a 
entidade, possivelmente pelo fato de estar reconhecendo-a mais que 
anteriormente e ainda devido a crise econômica e da própria profissão que 
atualmente se agravaram (...) Os grupos de trabalho deveriam ampliar a 
atuação, deixar atividades culturais e específicas e discutir os aspectos 
trabalhistas e políticos (SPESP, Ata 188, 12/08/1983, p.60).  

 

E em relação ao plano de trabalho decidiu-se discutir questões trabalhistas, a questão 

do profissional liberal e assalariado e os estatutos dos funcionários públicos. Decidiu-se 

agilizar a mudança do estatuto do sindicato, no que se refere à inclusão do segundo secretário 

e o valor da anuidade para 3% do salário mínimo. 

Na avaliação do fim de 1983, estipulou-se:  

O sindicato tem como função defender a categoria e fortalecer a entidade. 
Os princípios que deveriam nortear o trabalho são: tendências não 
corporativistas, ênfase na ação sindical, democracia interna e participação 
democrática da categoria. Como ações: ampliar e defender o mercado de 
trabalho, melhorar as condições de trabalho, divulgar as ações do sindicato, 
prestar serviços aos associados, ampliar a sindicalização, participar do 
movimento sindical e social (SPESP, Ata 196, 21/10/1983, p.66).  

 

No meio da gestão há o pedido de demissão da secretária geral Wanda Maria D’Elia 

através de carta alegando motivos administrativos e políticos, o que atestou a continuidade da 

desorganização existente.  

Dentro das questões administrativas: falta de organização e integração no 
trabalho burocrático e plantões; e no contato com associados; alterações ou 
efetivação de pautas não combinadas previamente, gerando e reforçando a 
desorganização já citada; falta de clareza das funções dos membros da 
diretoria; dificuldades de comunicação interna; sobrecarga de funções no 
cargo de secretaria geral e presidência. Quanto a questão política abordou-se 
basicamente o trabalho sindical, considerando-se que a atual gestão vem 
atuando mais a nível interno deixando de lado, por exemplo: campanha de 
sindicalização e contato externo com associados, etc. (SPESP, Ata 220, 
25/07/1984, p.87).  

 

Pediram que reconsiderasse. Assim ela solicitou licença de três meses para pensar, 

assumindo em seu lugar Sonia Lourdes Manholer. Depois desse período, ela manteve o seu 

afastamento alegando problemas pessoais. O pedido de demissão foi o disparador de mais 

uma avaliação da diretoria. 

Na última reunião da gestão mais uma avaliação é feita. Avaliaram o jornal como 

positivo e consideraram que a maioria dos principais objetivos foi atingida. Porém não se 

conseguiu aumentar o número de sindicalizados como se pretendia, “tarefa que consideramos 

de suma importância para a próxima diretoria” (SPESP, Ata 247, 20/12/1985, p.118). Outro 
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ponto considerado falho foi o trabalho do interior. “Tal trabalho deverá ser repensado e 

incrementado para que nos tornemos realmente Sindicato no Estado de São Paulo” (idem). 

Foram considerados positivos os cursos que aproximaram o sindicato da categoria e a 

vinculação com o movimento sindical em geral.  No último jornal dessa gestão, a avaliação 

saiu com uma matéria intitulada “3 anos. Valeu!” com entrevista com os diretores. Frases 

ácidas como “Odette foi presidente da gestão anterior, a diretoria que tirou os pelegos do 

sindicato” (Jornal do Sindicato, n.14, ano 5, outubro/dezembro de 1985, p.4), onde se fez a 

crítica sobre as gestões da entidade nos anos 70. Afirmou-se que a participação é pequena, 

porém o Sindicato era reconhecido pela categoria. Foram ressaltadas algumas realizações 

como o Livro, clínicas do INAMPS, encontro do psicólogo da educação, pré-escola, 

psicologia no 2a. grau, SMP, diretas já, Constituinte e uma ironia com a Festa do dia do 

psicólogo, realizado no Café Piu-Piu e que reuniu 500 psicólogos. 

 

A questão da baixa sindicalização dos psicólogos era um problema; enquanto mais e 

mais psicólogos se formavam e se inscreviam no CRP, poucos se sindicalizavam; a 

sindicalização não acompanhou a expansão do número de psicólogos no Estado de São Paulo 

e a porcentagem dos votantes em eleições do Sindicato também diminuiu: 

 

 Inscritos no CRP Inscritos no 

Sindicato 

Aptos a votar votantes 

73 - 282 211 157 

76 2219 542 504 464 

79 6188 875 648 501 

82 15046 1067 669 481 

85 25000 1500 ? ? 

 

(In: Jornal do Sindicato, n.12, ano 5, abril/maio de 1985, p.8) 

 

 Na eleição de novembro de 1985, dos 1400 filiados, votaram 451 psicólogos e elegeu-

se a chapa única, “Chapa n’ativa”. 
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 6.5. CRP-  gestão 83-86 – Palavra Aberta 

 

A primeira eleição ocorrida no CRP foi em 1977 e a primeira disputa entre duas chapas 

ocorreu em 1980. A gestão 80-83 defendia a necessidade de:  

(...) democratização do CRP através da contínua participação dos psicólogos 
e o fim do imobilismo até então predominante61 (...) Somente situando o 
psicólogo no contexto global das relações sociais, o CRP poderá aprofundar 
sua ação como instrumento dos psicólogos organizados (Jornal do CRP-06, 
n.12, janeiro/fevereiro de 1983, p.2).  

 

Procurava-se assim maior participação dos psicólogos nas atividades e nas eleições para que o 

CRP pudesse tornar-se realmente uma ‘ferramenta’ da categoria organizada. 

Para as eleições de 1983, duas chapas se inscreveram: “Palavra Aberta”, que era uma 

continuidade da gestão passada e tinha o apoio do Sindicato e a chapa “Participação”, que 

contava com psicólogos fundadores da APPESP e dos Conselhos de Psicologia, como Oswaldo 

de Barros Santos.  

A chapa Palavra Aberta propunha dar continuidade aos trabalhos da atual gestão e 

defendia que o CRP deveria minimizar as suas funções de controle e “tornar o Conselho um 

ponto de referência para um trabalho conjunto de discussão e decisão a respeito das questões 

concretas e de dificuldades relativas à nossa atuação” (Jornal do CRP, n.14, maio/junho de 

1983, p.2). Essa chapa procurava manter as comissões criadas na gestão anterior, onde na 

saúde e educação procurariam “propor alternativas para o estabelecimento das diretrizes 

nacionais de saúde e educação, a partir de uma mobilização dos psicólogos, que se articule à de 

outras categorias profissionais” (idem). A chapa Participação, com princípios amplos em sua 

carta programa, dizia em conduzir o CRP aos seus verdadeiros destinos, deixando clara a 

crítica às novas práticas assumidas da gestão anterior, onde havia um envolvimento em 

questões da política nacional que não seriam de atribuição de um Conselho Profissional. Esta 

chapa contava ainda com mais dois “antigos” participantes de gestões do CRP nos anos 70 e de 

outras entidades de classe da Psicologia (APPESP, SPSP & ABP): Mathilde Neder e Joel 

Gosling.  Havia então uma certa “revanche” nas eleições, onde os “antigos” concorriam 

novamente para ocupar o Conselho Regional de Psicologia. 

“Votaram, ao todo, 11.773 psicólogos. A chapa Palavra Aberta foi a vencedora, com 

6.640 votos, contra 4.801 dados a Participação, 182 brancos e 150 nulos.” (CRP-06, 1994, 

                                                 
61 Aqui, refere-se às gestões do CRP da década de 70. 
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p.109). 56,4% dos votos para a primeira e 40,7% para a segunda62. A chapa Participação 

questionou a comissão eleitoral devido aos votos por correio (2/3 dos psicólogos votaram por 

correio):  

Mesmo assim, em 7 de julho, foi surpreendida com o recebimento de vários 
protestos-impugnação apresentados pela Chapa 2, preparados por três 
advogados, onde os responsáveis pela chapa, Oswaldo de Barros Santos e 
Irto de Souza63 apontavam medidas que consideravam irregulares. (Jornal do 
CRP, ano 3, edição especial, 1983, p.1). 

 

Foi uma eleição conflituosa, onde a chapa Participação entrou com recurso no CFP para 

impugnar a eleição:  

A chapa 2, inconformada com o não atendimento de seus protestos, decidiu 
não enviar seus fiscais para o acompanhamento da apuração. Vários de seus 
membros recorreram ao Conselho Federal de Psicologia, que não aceitou as 
alegações, homologando assim os procedimentos da Comissão Eleitoral bem 
como os resultados do pleito (idem). 

 

Dessa forma, a chapa Palavra Aberta assumiu o CRP e aprovou na reunião plenária 327 

de 17/10/83 a solicitação de publicação de cartas de Irto de Souza e Oswaldo de Barros no 

jornal do CRP. Tal carta publicada no Jornal do CRP, n. 19, dezembro de 1983, sugeria que 

houve irregularidades no processo eleitoral e “(...) que as eleições poderiam e poderão ser 

anuladas, com a simples demonstração dos erros havidos” (p.3). Afirmaram terem sido 

chamados de “imaturos’’, “apegados aos regulamentos”, “carentes de bom senso”, “desejosos 

de invalidar votos contrários, etc”. Disseram que iriam se silenciar, pois algum recurso poderia 

“comprometer a imagem da categoria” (idem).   

 

A gestão anterior comemorou a vitória, onde Luis Otávio Seixas Queiroz, último 

presidente, afirmou: “Não estamos deixando o Conselho, estamos empossando” (Jornal do 

CRP-06, n.17, setembro/outubro de 1983, p.1). Denotando claramente o projeto de 

continuidade da nova gestão. Já a nova gestão também afirmou essa continuidade:  

Os companheiros da gestão 1980/83 trabalharam e por isso honraram o CRP. 
Deixaram a janela aberta, com um novo ar, para que, respirando o sentido 
democrático, os que assumiam pudessem com todos os psicólogos – buscar 
as diretrizes, os fatos e os desejos de toda a categoria (idem).  

 

                                                 
62 Houve um aumento no número de psicólogos votantes nessa eleição. Em 80 votaram 66,99% dos psicólogos 
inscritos no Conselho e em 83, votaram 68,27%. 
63 Irto de Souza era coordenador do curso de Psicologia da FMU no conflito com o CRP na época das demissões 
ocorridas nessa Instituição de Ensino. 
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Mesmo com a nova gestão sendo de continuidade, poucos conselheiros da gestão 

anterior continuaram. Silva (depoimento, 2004) afirma que tal decisão derivou-se de um 

compromisso firmado na época em que elaboraram a plataforma de 80-83 com o objetivo de 

ampliar a participação dos psicólogos e democratizar os espaços políticos: 

Essa questão do poder, de pessoas diferentes diversas que tenham o mesmo 
princípio e que possam dar continuidade é mais favorável do que o que 
acontecia na gestão anterior: a manutenção dos conselheiros em mais de 
duas gestões causava estranheza. É muito tempo ficar assim no poder, 
parece até um poder ditatorial. Então nós tínhamos esse compromisso de 
continuarmos sim, em comissões; mas vamos deixar para os novos que 
tenham princípios semelhantes. Outros psicólogos poderiam dar 
continuidade aos princípios traçados, sem sermos nós mesmos ou o trabalho 
não teria alcançado êxito. (p.8/9) 

 

A posse foi no dia do psicólogo e o evento, conjunto ao Sindicato, foi marcado pela 

apresentação da pesquisa do perfil do psicólogo e por um debate. Apresentaram-se os “dados 

mais marcantes do trabalho desenvolvido pelo DIEESE na caracterização profissional da 

categoria (...) e por um longo debate sobre suas implicações no programa de ação proposto 

para o Conselho Regional de Psicologia, no triênio 1983/86” (idem). 

Yvonne Khouri, presidente da nova gestão, fez uma crítica à natureza dos conselhos 

profissionais no dia da posse: 

Essa vinculação a um organismo governamental e a ênfase dada à atuação 
fiscalizadora e disciplinadora são suficientes para a caracterização de tais 
órgãos como organismos cuja finalidade é a contenção da categoria 
profissional, através de mecanismos velados que simulam contribuir para 
sua organização mas pelos quais a coerção se transforma em consentimento, 
levando a comportamentos não contestatórios às propostas de um governo 
autoritário, que evitava a todo custo a participação e a manifestação de 
qualquer setor da sociedade civil, no processo da condução do país. Dentro 
dessa ótica, os Conselhos se organizariam como órgãos centralizadores, dos 
quais emanassem em nível descendente, da cúpula constituída pelos 
conselheiros, para as bases, constituída pelos psicólogos, as diretrizes do 
exercício profissional, elaboradas autoritária e paternalisticamente, sem a 
participação da categoria e, portanto, a partir de um conhecimento parcial e 
reduzido de sua realidade (idem, p.2). 

 

Então, para subverter essa organização atrelada ao Estado, concebia-se o Conselho de 

tal forma:  

A nosso ver, uma gestão do CRP, muito mais do que um grupo de 
conselheiros representantes, é um momento no processo de trabalho 
conjunto, é um espaço catalisador de experiências, de discussões, de 
decisões. É sempre um ponto de partida, e não de chegada. É ponto de 
partida (...) para a reflexão, sempre retomada, sobre as características 
normativa, controladora, repressiva e imobilizadora que foi conferida 
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legalmente aos Conselhos (...). Exatamente por isso é fundamental ver o 
nosso CRP articulado num projeto libertador, de construção de uma postura 
ética e técnica, que garanta a eficiência do serviço que a categoria presta à 
população e que esteja aliado ao desenvolvimento da crítica profissional. 
(Jornal do CRP-06, n.14, maio/junho de 1983). 

 

Porém, na posse, notou-se um tom queixoso dos psicólogos presentes, que permaneceu 

durante todo o evento, acerca das condições de trabalho, da formação do psicólogo e de suas 

entidades de classe. O CRP, no jornal de dezembro de 1983, defendeu que a categoria 

lamentava-se muito e tinha que ter maior participação política. 

 

  

6.5.1. Gestão: tudo vira comissão! 

 

Para a gestão da entidade64 procurou-se democratizar o próprio funcionamento interno e 

seus mecanismos de deliberação. A proposta era de um CRP mais democrático e solucionador 

dos problemas vividos pela categoria profissional. Colocava-se que: 

(...) um regimento interno autoritário, como é o atual, feria seus princípios 
básicos, de representação e de proximidade com a categoria. Enquanto ele 
não é alterado (os estudos já foram iniciados no Conselho Federal e um 
Grupo de Trabalho já foi criado no CRP/06), foi aprovada uma nova 
estrutura de funcionamento interno, semelhante à de um colegiado, onde os 
30 conselheiros, efetivos e suplentes, participam das reuniões plenárias e 
também das reuniões da diretoria, onde são discutidas as pautas das 
reuniões plenárias e os encaminhamentos para as comissões (Jornal do 
CRP-06, n. 17, setembro/outubro de 1983, p.1).  

 

Mudava-se então a organização interna, onde o suplente possuía o mesmo poder de 

deliberação que um diretor da entidade; democratizava-se as relações de poder e abolia-se 

assim a hierarquização interna entre diretores, conselheiros e suplentes. Inclusive no jornal, 

colocou-se o nome dos conselheiros e suplentes em ordem alfabética, sem distinção de cargo. 

Também houve uma reorganização das plenárias: “Agora, após um período de tempo como 

plenária ampla, ela é subdividida em três plenárias menores (as ‘plenarinhas’), onde os 

processos são discutidos e retornam para a grande plenária, para a deliberação final, agilizando 

todo o processo” (idem). Inclusive marcou-se uma plenária mensal aos sábados para que os 

conselheiros do interior pudessem participar.  

                                                 
64 É nessa época que ocorre a informatização do CRP e do CFP. 
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A partir da experiência da gestão passada, para a parte executiva, organizou-se diversas 

comissões, inclusive a diretoria tornava-se também uma comissão. Yvonne Khouri na posse da 

gestão afirma: 

É interessante notar como a criação de comissões de trabalho, que 
extrapolassem as previstas inicialmente, acabou de certa forma sendo um 
dos instrumentos mais eficazes na execução dessas políticas. Muitos 
psicólogos passaram a se mobilizar na discussão de temas específicos e 
vitais para eles, como o ensino da Psicologia, a atuação do psicólogo nas 
áreas de educação e saúde, no funcionalismo público, etc. A discussão 
iniciada sobre problemas relativos a seu cotidiano acabou por transformar-se 
em discussões sobre o próprio CRP, suas finalidades, seus limites, seu 
alcance, seu potencial (idem, p.2). 

  

Havia as comissões (Gráfico 25) de: ética, fiscalização, tomada de contas, delegacias, 

divulgação, contato (que se agregou à divulgação), credenciamento de supervisor, educação-

ensino, saúde, instituição, organizacional, diretoria, funcionalismo, psicotécnicos e mulher 

(que teve atividades na época da organização do evento “Mulher e Saúde Mental” em 1985). 

Muitas comissões eram mistas entre CRP e Sindicato. Cada comissão tinha em sua composição 

psicólogos e pelo menos um conselheiro. Destas, as comissões de delegacias e saúde foram as 

que mais apareceram nas pautas das plenárias (Tabela 8). Os funcionários também 

constituíram uma comissão com reuniões semanais, tendo em vista a crise econômica pela qual 

o país passava e que trouxe dificuldades para o CRP gerir seus fundos em 1984. Cada 

comissão possuía autonomia nas estratégias de execução de suas atividades, mas não tinha 

poder deliberativo. 

Mas de qualquer forma, as comissões com tarefas administrativas eram as mais 

discutidas em reuniões. As atribuições por Lei do CRP eram bastante trabalhadas, no que se 

referia às questões da ética profissional e da fiscalização do exercício profissional, mesmo com 

a ampliação da prática para outras questões. Os conselheiros “perdiam” muito tempo com as 

atividades burocráticas do CRP, como a elaboração de pareceres nos processos de inscrição de 

psicólogos e nos processos éticos.  

 

A comissão de delegacias teve intenso trabalho no que se refere à administração das 

diversas delegacias distribuídas pelo interior de São Paulo e Mato Grosso e para a eleição de 

seus delegados. Nessa gestão os delegados eram convidados a participar das plenárias, onde 

cada delegacia também constituía uma comissão. Nessa época constituíam-se várias 

associações em algumas cidades e o CRP preocupava-se sempre em articular tais associações 
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de psicólogos a suas delegacias. “Constatou-se que o laço ou a ponte entre Conselho e 

categoria é a atividade burocrática” (CRP, Ata 324, 24/09/1983, p. 180), sendo a relação entre 

os psicólogos com as delegacias apenas para resolver problemas profissionais pessoais e não 

questões políticas. Essa comissão enfrentou problemas como auto-nomeação de delegado 

regional (sem que esperasse nomeação do CRP), destituição de delegado autoritário, 

dificuldade de contato entre delegacia e associações de Psicologia e psicólogos, etc. O projeto 

para as delegacias era de uma descentralização sem a sobreposição de atividades. Nela havia 

um representante do Sindicato, assim as delegacias serviriam também como ponto de 

referência para questões sindicais.  

Na avaliação da comissão de delegacias feita na reunião plenária 451 em 22/03/1986:  

concluiu-se que: 01- aumentou a procura das delegacias por psicólogos em 
busca de orientações e informações; 02- mudança de percepção do psicólogo 
em relação ao CRP-06: a relação psicólogo CRP mais amistosa; 03- 
manutenção, junto ao psicólogo, da imagem paternalista do CRP; 04- 
atendimento burocrático nas delegacias está melhor apesar de existirem 
algumas reclamações; 05- participação mais ativa das delegacias junto dos 
alunos de faculdades e recém-formados; nas delegacias com maior número 
de profissionais (Campinas, Santos e Ribeirão Preto) existe mais facilidade 
para participação de psicólogos a nível de comissões ou questões 
emergentes (p.95) 

 

A Comissão de Credenciamento de Supervisor foi criada na gestão anterior para 

assegurar uma boa formação aos alunos de Psicologia: procurou-se credenciar supervisores de 

estágios apenas com requisitos básicos que cumpriam os critérios estipulados pelo CRP. 

Entretanto, começou a ser questionada se tal atribuição não era inconstitucional ao CRP e 

amplos debates passaram a ser feitos com o CFP e os outros CRs sobre a continuidade ou não 

do credenciamento de supervisores de estágio. Assim, em março de 1984, o CFP determinou 

pela suspensão por seis meses na concessão do credenciamento. Dado esses seis meses, nova 

suspensão, até que ele foi extinto pela Resolução CFP 02/85. 

 

Na gestão anterior a Comissão de educação-ensino organizou Encontros na área de 

Educação: 

O primeiro deles, em 1980, levantou as condições de formação dos 
psicólogos, através da análise das disciplinas e estágios dos cursos de 
Psicologia e divulgou os trabalhos realizados nos setores públicos (Estado e 
município). O segundo, em 1981, objetivou divulgar os trabalhos realizados 
por psicólogos na área educacional, fora da perspectiva clínica. O terceiro, 
em 1982, discutiu propostas de atuação para o psicólogo na área de 
Educação. O resumo dos três encontros foi publicado e distribuído 
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gratuitamente a todos os participantes e psicólogos interessados (Jornal do 
CRP, n.15, julho/agosto de 1983, p.3)  

 

Essa comissão também coordenou a campanha estadual para a aprovação do PL n. 519, 

vetada pelo então governador Paulo Maluf. Nessa gestão ela procurou se articular com outras 

entidades de educação organizando e participando de reuniões e encontros para profissionais 

da área e psicólogos. Nesse processo de articulação com outras entidades, foi proposta a idéia 

de equipes multidisciplinares na educação. O III Congresso de Educação aprovou tal proposta 

e mais duas que beneficiariam a categoria, a inclusão do psicólogo na rede de classes especiais 

e “a volta do ensino de Psicologia no 2O Grau, juntamente com a Filosofia e a Sociologia” 

(Jornal do CRP-06, n. 18, novembro de 1983, p. 4). Essa comissão ampliou o foco de 

discussões, organizando Encontro de profissionais da Pré-Escola e discutindo questões 

relativas ao menor, tal como o menor ‘infrator’ na FEBEM e a questão dos psicólogos nas 

classes especiais. Em 1986 lançou conjuntamente ao Sindicato o livro “Psicologia no Ensino 

do 2O Grau – uma proposta emancipadora”. 

 

A Comissão de Saúde teve grande participação na gestão. 

Fortaleceu-se a luta no setor da saúde. O CFP participa dessa luta, com outros 
conselhos, e reúne-se para analisar a situação da saúde no país. Define-se 
pela luta pelo Sistema Unificado de Saúde. Elabora documento para ser 
discutido nas diversas regiões do país, buscando qualificar a intervenção dos 
psicólogos na luta pela saúde. (BOCK, 1999, p.94). 
 

 O CRP entrou na discussão de várias questões da saúde, como do INAMPS e de suas 

clínicas conveniadas, abertura de concursos públicos na saúde, movimentos relacionados à 

saúde mental, etc. Também foram propostas equipes multidisciplinares para a saúde e 

reivindicou-se a abertura de claros para psicólogos no funcionalismo público, a equiparação 

salarial com o médico, carreira multiprofissional65, diminuição da carga horária e melhores 

condições no ambiente de trabalho. O CRP apoiou as novas políticas de saúde mental, a rede 

alternativa em Psiquiatria, criticou a internação psiquiátrica e o Juqueri, apoiou a greve dos 

trabalhadores de saúde, discutiu saúde mental com o movimento da Zona Leste e participou da 

VIII Conferência Nacional de Saúde, considerada como uma Pré-Constituinte da saúde. O 

tema da saúde foi tão relevante a essa gestão que o tema “Política Nacional de Saúde” foi o 

                                                 
65 No fim da gestão abandonou-se a reivindicação da carreira multiprofissional, lutando-se pela isonomia salarial. 
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escolhido para a discussão do dia do psicólogo66 em 1985. Havia quatro subcomissões: saúde 

mental, psicologia hospitalar, plano de carreira e situação no INAMPS. 

 

A Comissão de Instituição tratava de assuntos relativos a algumas instituições, como a 

FEBEM. Organizou um seminário “Psicologia e Instituição” em agosto de 1985, contando com 

a presença de 380 participantes.  

 

A Comissão de diretoria funcionava como um ‘pivô’ entre as comissões; era ela quem 

trazia os aspectos administrativos e burocráticos da entidade e também trabalhava sobre os 

aspectos de articulação e organização interna entre comissões e entre conselheiros e 

funcionários.  

 

A Comissão Organizacional organizou algumas discussões do Psicólogo nos recursos 

humanos e no trabalho. Posteriormente mudou o nome para Comissão Psicologia do Trabalho, 

enfatizando a saúde do trabalhador. Organizou um evento na USP sobre Psicologia e Trabalho 

que contou com a participação de um grande número de psicólogos. 

 

O grande número de comissões implicava em dificuldades no trabalho devido à 

comunicação entre elas e a certo atravessamento de deliberações; por exemplo questionou-se o 

sub-grupo de Psicologia Hospitalar que deliberou sem consultar a plenária, ação imprópria, 

visto que a plenária é o espaço máximo deliberativo, onde os conselheiros a compõem e foram 

eleitos para deliberar, sendo assim representativos por isso. Em algumas plenárias quando se 

discutia a política das comissões, notou-se ausência de algumas delas quando estas deveriam 

apresentar seus trabalhos; considerou-se o fato sintomático. 

A Palavra chave dessa gestão foi a descentralização de poderes. As Comissões se 

coordenavam, não havendo subordinação de uma a outra. “Houve também uma completa 

reorganização financeira, e, pela primeira vez na História do Conselho, o psicólogo teve 

condições de examinar as contas da entidade através da publicação da proposta orçamentária 

antes da realização da Assembléia Ordinária” (Jornal do CRP, n.45, julho de 86, p.1). 

 

 

                                                 
66 Em 1984, no dia do Psicólogo foi lançado o livro “O Perfil do Psicólogo no Estado de São Paulo”, pesquisa 
realizada pelo Sindicato e pelo CRP. 



 

 

179

 

6.5.2. A Luta por melhores condições de trabalho: o funcionalismo público, os 

psicotécnicos, a luta pelos Projetos de Lei e as demissões nas faculdades “caça-níqueis” 

 

Prosseguiu-se com a luta pela abertura de concursos públicos no âmbito da prefeitura e 

do Governo. Encaminhou-se pedidos e se apoiou os movimentos para que psicólogos 

aprovados em concursos (como no INAMPS e na PMSP) fossem empossados. Continuou-se 

com a luta pela campanha salarial, pela manutenção dos contratados e pela equiparação 

salarial. Tais lutas também estimularam a reativação da APP – Associação dos Psicólogos da 

Prefeitura.O CRP apoiou a proposta de criação do Serviço de Psicologia na Vara dos Menores, 

no sistema penitenciário, no segundo grau e no magistério, criando assim novas vagas para os 

psicólogos no sistema público.  

 Mesmo com apenas menor parte da categoria empregada no funcionalismo público, 

cerca de 4% dos psicólogos, de acordo com a pesquisa do perfil do psicólogo, as questões 

relacionadas a este tema eram tão importantes que, no fim de 1984, essa comissão foi extinta, 

pois tais assuntos deveriam estar presentes em todas as comissões.  

 

Em relação aos psicotécnicos, no que se refere à corrupção, no início dessa gestão o 

CRP denunciou o DETRAN à Secretaria de Segurança Pública. Porém o DETRAN 

desresponsabilizou-se e culpabilizou o “profissional corrupto”.  

Numa das reuniões com o Sindicato e o DETRAN, foi proposta a criação de uma 

comissão mista entre as três instâncias. O Corregedor propôs às entidades de classe que 

encaminhassem “modelo de psicotécnico ideal” (CRP, Ata 325, 03/10/1983, p. 184). Para tanto 

o CRP decidiu criar comissão e consultar categoria. Não encontramos registro se o CRP e o 

Sindicato chegaram a propor o psicotécnico “ideal” à entidade, mas entraram na luta pela 

elevação da taxa do exame, onde o Sindicato reivindicava o aumento da taxa para 20% do 

salário mínimo. Dois psicólogos do DETRAN fizeram parte dessa comissão mista com o 

intuito de realizar uma pesquisa sobre os testes utilizados. 

Uma das bandeiras defendidas para a diminuição de corrupção nos psicotécnicos foi a 

divisão eqüitativa de exames para os Institutos psicotécnicos no interior de São Paulo. 

 Com tais reivindicações, marcou-se audiência com o vice-governador de São Paulo, 

Orestes Quércia. Representantes do CRP solicitaram atenção aos concursos, psicotécnicos, 

equipes multidisciplinares e outros. Foi entregue uma carta explicitando sobre as lutas do 

Sindicato. 
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Nas freqüentes reuniões sobre as atribuições de cada entidade (CRP e Sindicato), 

decidiu-se que a questão do psicotécnico era do CRP, tanto que em 1985 tal assunto 

desapareceu das atas de reunião do Sindicato (Gráfico 20). Entretanto, o CRP, ao mesmo 

tempo em que lutava pelo aumento do valor da taxa, levantou questionamentos sobre sua 

própria ação frente aos exames. Em 1976 havia lutado contra PLs que visavam extinguir o 

psicotécnico, “Hoje nós próprios temos a pergunta: qual o serviço que estamos prestando com 

esses exames?” (Jornal do CRP, n. 26, agosto de 1984, p.4). Apenas duas mudanças foram 

obtidas, um psicólogo como chefe no serviço de psicotécnica do Detran e a equiparação dos 

exames no interior. Outra foi o reconhecimento da fiscalização do CRP. O CRP considerava 

como importante campo de trabalho, porém criticava que o trabalho era feito de uma forma 

deplorável, muitas vezes incorrendo em infrações éticas. Chegou a ser encontrado numa 

geladeira desativada uma porção de laudos em branco assinados. O ofício de CRP enviado ao 

DETRAN em 1983, denunciava os problemas sociais, as falhas estruturais, o baixo nível de 

confiabilidade técnica e a corrupção nos psicotécnicos.  

O Conselho Regional de Psicologia chegou ao extremo de afirmar “Ou conseguimos 

melhorar a qualidade e respeitabilidade desse serviço ou é melhor investir para acabar com 

ele” (Jornal do CRP, n.31, janeiro de 1985, p.1). O CRP lutou por distribuição eqüitativa entre 

os institutos, que o autônomo se credenciasse a institutos apenas com psicólogos 

proprietários, pela correção do valor do exame e indicou “representantes e participar da 

comissão técnica organizada pelo CRP-06” (idem). Concomitante às discussões sobre a 

fiscalização, o CRP decidiu assumir uma postura maior de orientação ao invés de punição:  

O CRP tem lidado com a questão dos psicotécnicos em quatro frentes: a 
remuneração do exame, a técnica, a administrativa e a legal. Para que a 
longo prazo esse serviço preventivo efetivamente contribua para melhorar as 
condições de trânsito, essas quatro questões devem ser encaradas ao mesmo 
tempo (Jornal do CRP, n.39, outubro de 1985, p.1). 

 

Uma outra frente de combate foi a Luta pela aprovação de Projetos que pudessem 

ampliar o campo de atuação do psicólogo; como o uso da hipnose pelo psicólogo, o psicólogo 

no esporte, no hospital, na justiça, o salário mínimo profissional do psicólogo, etc.  

Também se combateu projetos de Lei que prejudicariam o exercício profissional do 

psicólogo como: o PL 0453/83, que regulamentaria a profissão de técnico em administração; o 

PL para a regulamentação da profissão do psicomotricista; o PL pela regulamentação da 

profissão do musicoterapeuta e o PL que reabriria inscrições de psicólogo para profissionais 

não psicólogos. Obviamente a aprovação de qualquer um desses PLs implicaria numa 
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fragmentação do exercício profissional do psicólogo, onde este poderia perder campo de 

trabalho, sendo assim, eminentemente lutas corporativas. 

Consta-se na ata da reunião 402 do CRP, de 01/04/1985, que Irma Passoni, relatora do 

PL 3315/84, que regulamentaria a profissão de Musicoterapeuta, votou pela rejeição devido ao 

estudo enviado pelo CRP. Esse e os outros PLs foram vetados.  

 Refletiu-se sobre a possibilidade de contratar um profissional para aprofundar a 

discussão e fazer o contato com parlamentares, com o intuito do próprio CRP elaborar Projetos 

de Lei que beneficiassem a categoria. 

 

Outra defesa em relação ao exercício profissional foi a luta contra as demissões 

arbitrárias nas faculdades e Instituições de Ensino. Nesse período foram registradas várias 

demissões de professores sem justa causa, como no Instituto de Letras, História e Ciências de 

Assis, na FMU, na Faculdade Farias Britto, na Faculdade de Educação e Cultura do ABC, na 

Faculdade Senador Fláquer, nas Faculdades Franciscanas, na Universidade Federal de 

Uberlândia, etc. Infelizmente tais demissões tornaram-se prática comum para diminuir os 

gastos com o corpo docente e não temos registros da eficácia das mobilizações do CRP frente a 

essa problemática. 

 

Uma outra prática em relação ao exercício profissional nessa gestão foi a revogação da 

resolução CRP-06 n. 03/80 que dispunha sobre a figura do Auxiliar em Psicologia. Pensou-se 

na possibilidade de se criar a residência na Psicologia. 

 

 

6.5.3. Diretas Já e a Constituinte 

 

O CRP acompanhou e apoiou as movimentações ocorridas no Brasil organizadas pela 

sociedade civil que clamavam pela democratização do país via eleições diretas. Tomou como 

diretriz manifestar-se publicamente por diversos meios o apoio às diretas, atuando 

conjuntamente com o Sindicato e fazendo discussões com a categoria. Esse assunto foi o 

editorial do jornal do CRP n.21, de fevereiro/março de 1984 com o título “Psicólogos pelas 

diretas”. 
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Na reunião dos presidentes dos Conselhos Regionais de São Paulo de fevereiro de 

1984, o CRP colocou essa questão na pauta e notou o desinteresse do grupo. Dessa forma, o 

CRP centralizou esse luta. 

Milhões de pessoas ocuparam as ruas reivindicando o voto direto. Conselheiros 

participavam das grandes reuniões e em todo jornal do CRP saía numa tarja escrito 

“Psicólogos pelas Diretas”. Guirado (depoimento, 2004) relembra: “Nós entramos na época 

das Diretas Já, acho que entramos em 83 para 84, nós fazíamos reunião depois, sem voz, 

porque vínhamos de lá da praça”  (p.10). 

Na votação da emenda Dante de Oliveira, que lutava pelo voto direto, conseguiu-se a 

maioria da adesão dos parlamentares votantes, vencendo por 298 a 65, porém a emenda foi 

rejeitada, pois não atingiu o quorum de 2/3 exigido para a alteração da Constituição. Esse dia 

foi conhecido como a “Madrugada da vergonha nacional” 

 

 Com a eleição de um presidente civil e a saída dos militares do Governo Federal, 

depois de mais de 20 anos de ditadura militar, foi chamada uma Assembléia Constituinte para 

promulgar a Nova Constituição brasileira. Já no início de 1985 as entidades de classe dos 

psicólogos se mobilizaram e se prepararam para essas discussões. Para iniciar os trabalhos, a 

assessoria jurídica do CRP preparou um dossiê sobre o tema. Longas reuniões foram feitas 

com outras entidades (como a OAB – Ordem dos Advogados do Brasil) para qualificar as 

discussões sobre o assunto. 

 No jornal do CRP saíram diversas matérias trabalhando o tema da Constituinte. Numa 

colocou-se questionamento sobre o processo, denunciando que quem está no Executivo é o 

mesmo que barrou o ‘Diretas Já’. O CRP defendia que deveria ser constituída uma 

Assembléia Constituinte ao invés do Congresso ter essa função, onde posteriormente assumiu 

dupla função. 

Essa foi a luta geral que o CRP mais discutiu em reuniões no primeiro semestre de 1985 

(Gráfico 26). Organizaram-se várias discussões com os psicólogos, como “A Constituinte e a 

Saúde”, “A Constituinte e a Previdência”, etc. Porém, mesmo com essa mobilização, 

infelizmente os psicólogos não tiveram participação no processo de elaboração e deliberação 

da Nova Constituição do país. 

 

 

6.5.4. A Lei 6994: II 
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Nessa gestão novamente combateu-se essa Lei arbitrariamente imposta que reduzia o 

campo de atuação dos Conselhos. Os Conselhos das Profissões liberais obtiveram liminar para 

alterar a Lei 6994.  “(...) veio a notícia de obtenção da liminar no mandato de segurança 

impetrado, por todos os Conselhos Federais, contra esse recolhimento” (Jornal do CRP, ano 3, 

edição especial, 1983, p.4). Porém esse mandato de segurança foi denegado. Com isso a 

estratégia tornou-se aprovar um projeto de Lei substitutivo à Lei 6994. 

Havia dois Projetos de Lei substitutivos à Lei 6994. O CRP apoiou o PL 183/83 por ser 

mais abrangente. Mas foi aprovado o substitutivo do Deputado Siegfried Hauser, que colocava 

emendas, mas não acabava com a Lei. 

Lutava-se para que os Conselhos pudessem ter outros gastos além daqueles com 

fiscalização. Até que depois de pressões do Conselho Federal e negociações com o Ministério 

do Trabalho, este decretou portaria que permitia aos Conselhos outros gastos além da 

fiscalização do exercício profissional e que reverteria a verba prevista pela Lei 6994/82 aos 

Conselhos Federais. 

 

 

6.5.5. A questão da fiscalização e a identidade do Conselho 

 

Seguindo os princípios traçados na gestão anterior, procurou-se colocar mais ênfase na 

orientação do que na fiscalização. Decidiu-se que na entrega da carteira profissional se 

procuraria fazer maior contato com o profissional e também se decidiu enviar carta de 

orientação aos formandos em Psicologia para orientar sobre o exercício profissional. 

Prosseguiam-se os trabalhos de fiscalização sobre o exercício profissional com o 

trabalho dos fiscais. Questionou-se as práticas alternativas em Psicologia e algumas dessas 

críticas feitas receberam represálias. Norberto Keppe moveu processo contra o ex-conselheiro 

Moysés Campos de Aguiar Netto, devido à matéria no jornal. O conselheiro foi absolvido. No 

caso de advertência dada a Ana Maria Poppovic na década de 70, que sofreu processo ético-

disciplinar em 1976, por causa da revista Ego da Abril Cultural (pena de advertência em 

caráter reservado), ela não recorreu ao CFP e sim a justiça comum, vencendo a causa. Assim, 

uma sentença judicial anulou ato administrativo do CRP, que decidiu retratar-se 

publicamente. 
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Todas essas questões fizeram a COF – Comissão de Orientação e Fiscalização -  

repensar sua prática, discutindo sobre a fiscalização. Questionava-se se o CRP pretendia 

fiscalizar, o que fiscalizaria e como o faria. Chegou-se a conclusão de que: 

A fiscalização do exercício profissional é impossível: a legislação é vaga‘’e 
ambígua quanto às atribuições do psicólogo, o que se fiscaliza mesmo é o 
profissional que trabalha com testes; o leigo que diz ser psicanalista; ou o 
cumprimento das Resoluções deste Conselho; por isso a própria COF não 
sabe o que fiscalizar, nem como. Quanto à orientação a questão é clara, mas 
confusa e ambígua quanto à fiscalização (CRP, Ata 408, 06/05/1985, p.190). 

 

Dessa forma, pretendeu-se fiscalizar os psicotécnicos prioritariamente. Mas ‘como 

operacionalizar’ essa fiscalização? 

Uma das saídas pensadas foi o esclarecimento da população e do reconhecimento do 

trabalho do psicólogo a ser feito em todas comissões (CRP, Ata 415, 24/06/1985) onde se 

priorizaria a saúde pública. A ênfase na orientação foi tamanha que em gestões posteriores 

abdicaram da fiscalização, onde o CRP não mais contou com seus fiscais. 

 

Além da fiscalização começou-se a questionar também a natureza dos Conselhos a 

partir de todas aquelas críticas de que o Conselho seria um Aparelho do Estado. Assumia-se o 

caráter corporativo do Conselho, porém evitava-se o sectarismo. Priorizou-se a relação 

Conselho – psicólogo e em segundo plano a população. Conjeturou-se a idéia de transformar 

o Conselho em Ordem, discussão que teve prosseguimento na gestão posterior, pois se 

entendia que “A função dos conselhos regionais cada vez é mais fictícia, uma vez que é a 

população que em última instância legitima uma prática. Necessita-se repensar a função do 

Conselho” (CRP, Ata 467, 18/08/1986, p.133).  

 

No fim de 1985, numa das reuniões de avaliação geral, depois de demissões de alguns 

conselheiros, o CRP propôs a realização de um Congresso de Psicologia para dar uma maior 

visibilidade à profissão e para realizar uma aproximação com a população, para que esta 

conhecesse melhor o trabalho do psicólogo e vice-versa. Todavia, esse Congresso foi 

cancelado em 1986, tanto por falta de verbas, como falta de tempo para organizá-lo. 

 

 

6.5.6. Relação conflituosa com o CFP 
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Havia uma relação direta entre o CFP e o CRP, onde Moysés Campos de Aguiar Netto, 

conselheiro federal, participava constantemente das reuniões do CRP. 

Uma das discussões realizadas foi a revisão do Código de Ética. O CRP fez uma 

consulta à categoria e enviou suas contribuições ao CFP. Outra discussão realizada foi a idéia 

de eleições diretas para o CFP, com o intuito de maior democratização da entidade. 

 

Devido aos problemas da economia brasileira, muitos psicólogos estavam 

inadimplentes com o CRP. Então em Assembléia Geral do CRP aprovou-se o parcelamento 

da anuidade do CRP em cinco vezes. Contudo o CFP vetou o parcelamento e clamou pelo de 

três. Moysés (enquanto presidente CFP) recebeu a crítica em relação ao “centralismo 

crescente do CFP que, inclusive, está se tornando economicamente poderoso, e que não abre 

mão de determinadas posições políticas, como ocorreu na aprovação do orçamento do CFP” 

(CRP, Ata 387, 03/12/1984, p.138). A crítica feita era de que tais medidas impediam o 

crescimento dos regionais e denotava a insensibilidade do CFP frente ao processo do CRP. No 

que se refere a esse veto, o CRP decidiu respeitar a assembléia e manter parcelamento em 5 

vezes. 

A questão financeira aparecia como emergente dos conflitos de poder entre a entidade 

nacional e o CRP mais rico do país, evidenciando a relação entre poder político e poder 

econômico, onde se distinguia as Regionais pobres das Regionais ricas (as fracas das 

poderosas). Na última assembléia de delegados regionais “ficou evidente a queixa de um 

‘imperialismo’ da sexta-região, ao mesmo tempo em que se exigia o aumento de tal 

‘imperialismo’” (CRP, Ata 407, 29/04/1985, p.187). 

Num clima tenso, ficou evidenciada uma ambigüidade quanto às relações de 
poder, particularmente na parte da tarde: compete à Assembléia dos 
delegados, por Lei, aprovar o orçamento e eleger os membros do Conselho 
Federal; no entanto havia a vontade de ampliar seu poder, assim, surgiu a 
proposta de, além dos poderes legais, criar uma ‘câmara consultiva’, para 
maior participação nas discussões do CFP, a fim de garantir uma 
representabilidade de todos os Conselhos (...)” (ibid, p. 186/7)  

 

Para diminuir os conflitos existentes, em 1985, foi proposta a criação de um ‘Conselho 

Consultivo’, um órgão colegiado de regionais, formado pela assembléia de delegados e 

assembléia de presidentes dos Conselhos Regionais de Psicologia (CRP, Ata 417, 

06/07/1985). O Conselho Consultivo adquiriu o papel de “órgão de conciliação dos aspectos 

políticos da relação Conselho Federal e Conselhos Regionais cuja função seja deliberativa 

sobre a autarquia” (CRP, Ata 448, 01/03/1986, p.89). 
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Todavia, nesse embate começaram a surgir algumas críticas do CRP, pois a proposta 

era do Conselho Consultivo ser deliberativo e o CFP apenas executivo, mas o CFP era 

deliberativo também (CRP, Ata 461, 07/06/1986). Outra crítica foi de que o Conselho 

Consultivo substituiu a Assembléia de delegados. Contudo tais conflitos não tiveram 

superação nesse período, atingindo o clímax dos mal estares no período 86-89. 

 

 

6.6. A Relação entre CRP e Sindicato em 83-86: crise nas atribuições  

 

Na década de 70 as relações entre CRP e Sindicato eram ‘harmoniosas’, muito por se 

tratar do mesmo grupo. No início dos anos 80, com a entrada dos grupos de oposição nas 

entidades, a relação permanecia contributiva e boa. Contudo, não é o que aconteceu no 

período 83-89, quando os conflitos políticos entre as duas entidades emergiram. 

Para as eleições do CRP no início de 1983, o Sindicato apoiou uma das chapas, a 

Palavra Aberta, contando inclusive com a participação de integrantes dessa chapa em reunião 

da entidade sindical. Com a vitória desta, um conselheiro participou de uma reunião do 

Sindicato para refletir sobre a relação Sindicato-CRP. 

Historicamente, desde a fundação do Conselho e do Sindicato, sempre se 

estabeleceram parcerias entre as duas entidades. Nesse período, as diretorias de ambas 

entidades constantemente reuniram-se para atuar conjuntamente em diversos assuntos, como 

no campo da saúde, educação, psicotécnicos, etc, atuando em muitos casos em comissões 

mistas. No que se refere à interiorização do Sindicato, o auxílio do CRP de disponibilizar suas 

delegacias foi de grande valia. “Levantou-se possibilidade do sindicato discutir com fiscais do 

CRP para informá-los de nossas atuações no sentido de facilitar e agilizar o trabalho com a 

categoria” (SPESP, Ata 174, 15/04/1983, p.45). Existia a idéia de fortalecer o sindicato com o 

auxílio do CRP (SPESP, Ata 203, 09/12/1983, p.73). Entretanto, no que se referia ao uso das 

delegacias por outras associações, o CRP sentiu “dificuldades da falta de relacionamento entre 

o Sindicato e o CRP, inclusive a nível de papel dessas entidades” (CRP, Ata 329, 05/11/1983, 

p.195).  

 

A problemática residia nos limites entre as atribuições de cada entidade, onde muitas 

vezes havia a sobreposição de ações. Qual era o papel do CRP? Qual era o papel do 

Sindicato? O CRP questionou o Sindicato por convocar reunião sobre o Conselho Regional de 
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Técnicos em Administração e seu Projeto de Lei no ano de 1983, pois o Conselho entendia 

que tal tema era de sua atribuição. Do outro lado o Sindicato criticava que o Conselho estava 

se estendendo ao seu campo de atuação. 

Marlene Guirado (depoimento, 2004), ex-presidente do CRP, recorda:  

(...) o Sindicato era gerido por um grupo que desde a proposta de nossa 
chapa se colocava como a entidade política no exercício profissional (...) era 
‘a’ entidade política e havia quase um movimento de jogar para o Conselho 
as questões mais burocráticas do exercício da profissão. E eu nunca me 
esqueço de uma discussão em que (...) disseram assim, que cada entidade de 
categoria tinha uma função específica e que a função do trabalho político 
com a categoria era a função do Sindicato e não propriamente do Conselho. 
Usavam uma imagem de bolo, como se o Conselho estivesse entrando nessa 
gestão Palavra Aberta para dividir um bolo, que era um bolo de atuação de 
natureza política, atuação que tinha uma dimensão política visível. Dividir 
com o sindicato... Mas não parecia que ia ser um negócio que seria cedido 
facilmente pela outra Instituição, Sindicato. Parecia um negócio de conflito, 
de atrito (...) acho que a natureza do trabalho político que o Conselho 
desenvolvia era diferente do trabalho político que o Sindicato desenvolvia, 
pela própria concepção de o que era política; na diretoria de nossa gestão e 
na diretoria do Sindicato havia uma diferença no conceito de política. Acho 
que eles trabalhavam mais no plano da macropolítica (...) (p.1, negrito 
nosso), 

 

enquanto o CRP trabalhava as “políticas do exercício profissional”. 

Sivieri (depoimento, 2004) entendia a atribuição do CRP da seguinte forma: 

A questão salarial é uma questão sindical, essas coisas sempre geraram um 
pouco de problema, de atribuição. Porque eu entendo o seguinte, o Conselho 
não é o órgão representante de psicólogo, quem representa o psicólogo são 
as entidades sindicais. O Conselho é uma representação da sociedade no 
controle do exercício do psicólogo. Isso o psicólogo fica doidinho, que é o 
Conselho que representa, não representa, ele não é representante. Ele é uma 
autarquia, o Estado não representa a gente. O Estado representa como um 
todo, mas como categoria não pode representar. Tem o seu papel, acho que 
tem o seu papel, tem a sua função, ele tem um dever social de orientar, de 
fiscalizar o psicólogo como um prestador de serviço de qualidade à 
população, então a preocupação dele é o serviço, o serviço de Psicologia à 
população, que em nome da sociedade, ele fiscaliza, orienta o executor desse 
serviço que é o psicólogo. E isso sempre deu problema. Assim, um avança 
no outro, pelo menos avançava, agora não sei (p.4). 

 

 Para estabelecer os limites de atuação entre as entidades (ou para dividir o bolo 

político) realizou-se uma série de reuniões entre CRP e Sindicato no fim de 1983 e em 1984. 

Para a reunião com o CRP no dia 14/12/83 o Sindicato levou algumas questões: “Qual é a 

especificidade de cada entidade na sua relação com a categoria? E qual a relação entre as 

entidades. Tentar sair do encontro com um calendário para 84 e com aspectos organizativos 
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(jornal do CRP, contato secretaria e reuniões) especificados” (SPESP, Ata 202, 02/12/1983, 

p.7). O Sindicato avaliou que essa reunião esclareceu alguns pontos sobre o trabalho de cada 

entidade e: “(...) considerou-se a necessidade de uma discussão mais política por parte da 

diretoria do sindicato e ainda a necessidade de utilizar exemplos práticos para facilitar a 

compreensão e discussão” (SPESP, Ata 204, 16/12/1983, p.74). 

 Numa das reuniões onde a pauta era: “a política geral das entidades e trabalhos atuais, 

o que são questões do sindicato e do CRP e método de trabalho para relação entre entidades”; 

foram levantadas as ações de ambas entidades com o objetivo de repensar a ação política. 

Discutiram a política de relações entre as entidades e a definição das especificidades. O 

“bolo” foi dividido da seguinte forma, quando a questão era sindical-trabalhista, a 

coordenação do movimento seria do Sindicato e quando fosse ético-técnica, do CRP. Foram 

discutidas as especificidades de cada entidade e o cuidado em não sobrepor ações. 

 

Mesmo com as diferenças, não foram abandonadas as estratégias de trabalho conjunto, 

onde se procurava por uma junção e luta unificada entre as entidades. O Sindicato optou por 

não assumir modelo de comissões fixas, como o CRP tinha, mas sim grupos de trabalho 

direcionados para a realização de tarefas específicas. Participou de comissões do CRP quando 

consideraram importante traçar um plano de ação conjunta.  

Nesse período de intensas discussões sobre a relação entre as entidades ocorreu uma 

série de desligamentos de conselheiros do CRP, como o afastamento da conselheira Mônica:  

(...) dado concreto representado pelo seu afastamento fruto das relações 
tensas existentes entre CRP e sindicato; necessidade de separar a entidade 
Sindicato, da atual gestão do Sindicato; necessidade de se discutir o 
significado dos afastamentos de Conselheiros; atitude que o Sindicato vem 
assumindo, quando solicitado a intervir ou esclarecer sua atuação; 
necessidade de estabelecer claramente a diferenciação entre ambas 
entidades; sindicato tem uma linha política definida: se são coerentes ou 
não, se cumprem ou não, é outra coisa; nessa linha política definida faz parte 
o descrédito quanto à organização da categoria: acreditam ser necessária 
uma posição vanguardista, para que isso aconteça; falta de definição política 
do CRP-06, que o enfraquece junto ao Sindicato; no entanto, este CRP tem-
se pautado por uma atuação junto com a categoria, possuindo pelo menos 
núcleos comuns entre as comissões; confusão entre as dificuldades das 
entidades e as dificuldades pessoais no lidar com as entidades; críticas 
levantadas sempre a nível pessoal, o que dificulta a colocação de cada um, já 
que acaba caindo no ‘achismo’: ‘eu acho que...’; falta de articulação interna 
das comissões, e não falta de política, talvez falta de explicitação da política 
(...) conflito que os próprios conselheiros têm com relação à própria 
Instituição que é o Conselho, e o grande esforço desses mesmos 
conselheiros para resolver esse conflito e situar-se politicamente dentro 
dessa entidade; postura que os Conselheiros da outra gestão assumem de 
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demiurgos, quando faliu sua proposta; aplauso e elogio da categoria com 
relação à atuação do Conselho; o que não houve por parte do sindicato; 
parece não ser do agrado do sindicato o fortalecimento deste CRP, na 
medida em que sentem-se enfraquecidos com isso; para o Sindicato conviria 
um CRP legalista, a fim de os psicólogos terem necessidade de outro espaço, 
o que levaria a procurar o Sindicato; entretanto este CRP tem buscado 
ampliar e fortalecer seu próprio espaço junto à categoria, com um proposta, 
a longo prazo, de criação de uma Ordem (CRP, Ata 382, 05/11/84, p.123/4). 

  

As divergências ficaram manifestas e o CRP acreditava que “as diferenças entre ambas 

as entidades são, na verdade, diferenças históricas” (CRP, Ata 374, 24/09/84, p.107). 

Dessa forma a reunião plenária de número 383 do CRP, extraordinária, do dia 

08/11/1984, foi realizada com membros do Sindicato. A meta da reunião era a de esclarecer as 

identidades e estabelecer objetivos e políticas gerais de cada entidade. O CRP afirmou que 

houve uma ampliação de sua atuação onde “a questão da organização não é o que define em 

essência o CRP, foi uma nova opção desta gestão” (p.126) e questionou “Por que o Sindicato 

se incomoda pelo fato do CRP tratar de questões trabalhistas?” (p.127). Foi colocada a: 

queixa do sindicato de que a atuação do CRP-06 tem invadido a daquela 
entidade, tendo sido enfatizado que o ultimo jornal do CRP-06 foi 
nitidamente sindical, do ponto de vista de seus membros; -  aspecto positivo 
de ter sido possível abordar a questão da transformação dessas entidades em 
algo similar a uma Ordem (Ata CRP 385, 19/11/1984, p.132).  

 

 

O CRP reclamou da conduta do Sindicato, na “Contradição entre ‘pixar’ um Conselho 

legalista, e ‘pixá-lo’ igualmente, quando esse Conselho modifica e amplia a sua atuação” 

(ibid, p.133). 

 A reunião-plenária do CRP de número 388, extraordinária, realizada no dia 

06/12/1984 entre as duas entidades tinha como função a discussão da relação entre elas sobre 

os temas saúde e psicotécnicos. Ressaltou-se a importância da colaboração entre as duas 

entidades. A entidade sindical decidiu não mais priorizar a questão dos psicotécnicos por 

entender não ser de sua área de atribuição. Ambas entidades discutiram como encaminhar 

conjuntamente a comissão de saúde, visto que ela apresentava problemas ético-técnicos e 

trabalhistas. A partir dos gráficos 19 e 24, percebemos que depois desse período de grande 

freqüência de reuniões entre as duas entidades, uma quase não mais se remeteu a outra em 

suas reuniões até findarem suas gestões. 
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 Ora, constatamos que a ampliação da atribuição do Conselho para ações que não são 

previstas pela Lei 5766/71 foi o que criou essa sobreposição de atividades. As gestões da 

década de 80 do CRP não se contentavam em apenas orientar, fiscalizar e disciplinar o 

exercício profissional; pretendiam também ter uma atuação política na sociedade e ser uma 

entidade de representação dos psicólogos. Ao observarmos as práticas do CRP das duas 

últimas gestões, na luta contra as demissões arbitrárias, na luta pela abertura de vagas e 

melhores condições de trabalho no funcionalismo público, mesmo tendo uma justificativa do 

âmbito ético-técnico, eram lutas de cunho sindical-trabalhista, ou seja, a partir do ano de 

1980, temos um Conselho Regional de Psicologia com “ares” de Sindicato. 

Então, supomos que essa “nova identidade” do CRP tenha desagradado a gestão do 

Sindicato, por “invadir” sua área de atribuição, porém nos questionamos por que esses 

conflitos não surgiram no período 80-83 e apenas depois de 83. 

 

O CRP constantemente fazia uma auto-crítica à natureza dos Conselhos. Tal crítica 

levou a idéia de criar uma Ordem dos Psicólogos do Brasil, em substituição aos Conselhos de 

Psicologia, assunto que foi densamente discutido na gestão 86-89 com o intuito de modificar 

o caráter ‘repressor-limitante’ dos Conselhos. Já o Sindicato radicalizou essa crítica, levando-

a ao extremo, com uma proposta para acabar com os Conselhos Profissionais na Psicologia, 

com uma proposta para extingui-los. Proposta que gerou mais conflitos e mal entendidos. 

Guirado (depoimento, 2004) conta:  

(...) teve um problema grave com o Sindicato, (...) um atrito grave com o 
Sindicato que menos ajudou e mais dividiu as forças de trabalho político, 
havia um jogo duplo de atribuição de expectativas. O Conselho por um lado 
via no Sindicato, um grupo que procurava, parece, extinguir a Psicologia 
como profissão, aliás era uma das teses do I CONUP (Congresso Unificado 
Conselho e Sindicato). A briga era por isso, o Congresso não é só de 
Conselho e Sindicato, o Congresso é de psicólogos, os que são filiados ao 
Conselho e ao Sindicato. E havia teses a serem levadas e nessas teses teve 
várias rupturas que a gente teve que viver nesse jogo de expectativas. O 
Conselho dizia que o Sindicato queria extinguir (eu, inclusive, no Conselho) 
queria extinguir a profissão. Isto porque eles haviam proposto teses com 
títulos sugestivos a respeito da Psicologia como profissão da burguesia, que 
tinha nascido no berço da modernidade burguesa. O sindicato, por sua vez, 
dizia que a gente queria refinar as formas de controle sobre o exercício 
profissional, por isso que ‘deveríamos ser extintos’, o Conselho em 
princípio e depois a profissão. Houve uma ruptura desagradável no 
Congresso, foi complicadíssimo. Determinou, inclusive, uma imagem do 
Conselho de São Paulo, ao resto do país; jogo político interno dentro dos 
Conselhos e entre o Conselho e o Sindicato (p.3). 
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Sivieri (depoimento, 2004) também relata sua experiência:  

O CONUP foi muito complicado, acho que foi uma falta da experiência 
política de atuação. Eu me dava até legal, por exemplo com a Marlene 
Guirado, eu me dava legal, não tinha problema. Mas surgiu uma tese no 
Congresso da Federação de extinção dos Conselhos, então isso criou um... 
essa tese não passou, ninguém, ela foi derrotada no Congresso da Federação 
e tal, mas criou um fantasma e isso interferiu muito no CONUP, como se a 
gente estivesse acabando. Isso foi uma tese, não passou, não existia, ela foi 
derrotada. E isso dificultou muito na relação entre a Federação com o 
Conselho. Aí depois ganhamos os Conselhos (...) (p.3). 

 

Guirado (depoimento, 2004)  recorda:  

Hoje olhando para trás, quanto desgaste, quanto trabalho de repressão, de 
anulação de possibilidades! Porque isso foi mútuo. Só que tinha mais força o 
Sindicato que naquele momento se infiltrava nos Conselhos (...) E São Paulo 
com uma marca de Conselho progressista, modernista e ao mesmo tempo 
reacionário, exatamente por isso (...) Um peso assim, modernista é burguês. 
Então, engraçado, nesse Congresso, nesse CONUP, a palavra era 
corporativismo e se dizia que o Conselho era corporativista. Inevitavelmente 
quem estava no Conselho, fazendo esse contraponto, naquele momento 
achava que quem era corporativista era o Sindicato. E havia manobras. 
Essas manobras primárias e burocráticas de assembléias, de reuniões. 
Manobras babacas de conchavos, cooptação de votos e não sei o quê (p.3/4). 
Eu só fiquei mais calma quando eu li o que o Freud disse sobre o 
Narcisismo das pequenas diferenças. Me senti um pouco ridícula de fazer 
todas essas oposições... (p.7) 
 

Guirado (idem) denuncia a ação dos grupos que ocupavam o Sindicato na época desse 

conflito, que de uma crítica tão grande à natureza dos Conselhos Profissionais, aonde 

inclusive chegou-se a proposição de extingui-los, passaram a ocupa-lo: “é contraditório que a 

ação desses grupos hoje seja entrar nos Conselhos.” (p.6). 

 

Tais fatos nos levam a pensar que o que estava em jogo não era o campo de atuação de 

cada entidade, mas o conflito de poderes, onde se disputava qual entidade teria maior poder 

político para realizar suas atividades. O CRP dispunha de um poder econômico muito maior 

que o Sindicato, visto que todo psicólogo deve se inscrever nos Conselhos para poder exercer 

a profissão, enquanto a filiação ao Sindicato é voluntária. 

Provavelmente tendo esse aspecto da máquina econômica do CRP em vista, é que os 

sindicalistas emigraram para os Conselhos, nessa correlação poder econômico = poder 

político, o que ocasionou um certo “esvaziamento” dos Sindicatos e a consolidação de um 

Conselho com “ares” de Sindicato. 
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7. Da dispersão à totalização: a organização e ocupação das entidades de classe 
 
 
 

Por exemplo, na crise do hospital como meio de confinamento, a 
setorização, os hospitais-dia, o atendimento a domicílio puderam 

marcar de início novas liberdades, mas também passaram a integrar 
mecanismos de controle que rivalizam com os mais duros 

confinamentos. Não cabe temer ou esperar, mas buscar novas armas. 
Gilles Deleuze (1992, p.220) 

 

 
7.1. A negação do político em tempos da ditadura militar 

 

Observamos que a criação das entidades de classe de Psicologia se deu numa época 

em que a sociedade brasileira vivia um momento de crescimento e endividamento econômico 

e sua expressão política foi abalada pelo Golpe de Estado militar, que instaurou uma crise. A 

sociedade civil viveu sob a égide do medo e da repressão com a extrema violência de Estado 

que levava o terror à população. Tal violência, do ponto de vista psíquico, questionava o 

duplo narcisismo do sujeito, enquanto fim em si mesmo e elo do tecido social; atacava suas 

bases psíquicas acarretando efeitos desorganizadores em seu sistema de defesa psíquica. 

No mal estar da ditadura, os contratos e pactos sociais foram atacados, estando os 

sujeitos totalmente submetidos à Violência e ao Poder autoritários do Estado. Assim, no nível 

trans-subjetivo não foi possível a elaboração dessa submissão e dos medos a ela associados. A 

força e violência da ditadura excedeu a capacidade psíquica. Dessa forma, criavam-se mitos 

para velar os abusos e violências como: “O Brasil é o país do Futuro” e se criavam bodes 

expiatórios, inimigos, na figura dos guerrilheiros, aqueles que lutavam pela bandeira de 

liberdade no país. Numa nova re-apresentação dos fatos e uma nova interpretação, o Golpe do 

Estado foi nomeado como “Revolução Democrática” e todos que oferecessem qualquer tipo 

de resistência eram denominados inimigos e subversivos, como se não o amassem e fossem os 

inimigos do país (Brasil, ame-o ou deixe-o). A tática utilizada pelos militares foi a de utilizar 

uma metonímia entre o país Brasil e o governo ditatorial militar. A história oficial e sua 

propaganda eram a expressão dos vitoriosos, os militares que detinham o poder sobre o 

Estado brasileiro. 

Um período em que a potência das multidões sofreu a captura do poder da ditadura. 

Foram proibidas as manifestações e expressões sociais, seja no âmbito da cultura e da política, 
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onde o sujeito já não podia ter autonomia dentro da sociedade em que vivia; construía-se e 

sacramentava-se assim a heteronomia instituída. A potência, enquanto o poder fazer, o poder 

de ser afetado e de afetar, enquanto afecção, sofreu a captura do poder sobre, que é o poder 

cristalizado que barra as multiplicidades. A potência (potentia), enquanto poder como verbo, 

perdeu a sua plenitude e possibilidade de realizações para o poder substantivo (potestas). 

Nesse sentido a criação ficou capturada pela dominação, a linha converteu-se em ponto, o 

movimento em repouso. O “processo desejante”, afirmado pela potência, ao nosso ver foi 

interrompido pelo poder narcísico, personalista, conservador dos militares, o qual era um 

poder regressivo, reacionário e extremamente coercitivo. Para conservar o poder, instituiu-se 

a política do terror e violência, velada e encoberta por uma política de desenvolvimento 

econômico do país. 

 

Nesse mesmo período, nas corporações profissionais, grupos de psicólogos romperam 

a serialidade do campo de trabalho, dominado pelos médicos, regulamentaram a profissão do 

psicólogo e posteriormente criaram as entidades de classe, trazendo um fato inédito mediante 

a dispersão do profissional psicólogo de outrora e criando um importante espaço de 

intermediação da categoria. As instituições concretas erigidas, as entidades de classe, 

cumpriam uma função de apoio psíquico ao psicólogo no que diz respeito às orientações no 

exercício profissional. Com essas conquistas organizaram a atuação do profissional, 

“totalizando” a sua conduta, normatizando o certo e o errado. A práxis instituinte organizava 

o caos, criando estratos de condutas profissionais, expressos pelo Código de Ética e pelas 

resoluções dos Conselhos, capturando assim a conduta do profissional. A união desse grupo 

foi ocasionada pelo desejo de criação da regulamentação da profissão e de seus mecanismos 

fiscalizadores. Ter a profissão regulamentada por Lei e suas entidades reguladoras significava 

a entrada no jogo de forças com as outras profissões, sendo o apoio psíquico necessário nas 

lutas profissionais. 

A atuação política, nessas entidades, estava capturada pela repressão do Estado. O 

contrato social dos psicólogos compactuava com tal captura e não esboçava reação. A 

maneira de compactuar com a repressão do Estado foi o mecanismo de negação de que tal 

atuação fosse política e afirmá-la como meramente técnica-profissional. A entidade de classe, 

por meio de mecanismo de cisão, cindiu o político e o profissional, criando uma atuação 

eminentemente técnica. À profissão referia-se apenas a questões da teoria e técnica; a política 

era outra coisa, representada por posicionamentos ideológicos referentes à macropolítica. 
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Negava-se a atuação política e ideológica exercida por essas entidades. Defendia-se a 

ideologia do desenvolvimento da profissão e acreditava-se que o político era externo à 

profissão. Ou seja, o pacto denegativo do grupo se manifestava pela exclusão do político da 

atuação e encobria a impotência dos psicólogos em relação à ditadura militar. Houve um 

pacto denegativo de obrigação pela exclusão do político como mecanismo defensivo ao 

Estado militar. 

Tal modelo de atuação nas entidades estratificou-se e reproduziu-se. Tornou-se o 

enquadramento comum de sua ação. A luta pela profissão restringia-se à sua valorização e à 

sua expansão do mercado e campo de trabalho. A atuação das entidades refletia esta situação. 

O Sindicato, por exemplo, organizava cursos para o aperfeiçoamento profissional e não se 

preocupava com as questões dos trabalhadores e das greves que surgiam. Esta entidade 

procurava conciliar a posição entre patrão e empregado e evitava-negava o conflito, a crise, a 

desarmonia, a greve. 

 

 

7.2. A ideologia como continente psíquico 

 

No caso da omissão, nas mobilizações sociais em relação ao assassinato de Wladimir 

Herzog, podemos hipotetizar que houve um pacto denegativo de obrigação no grupo, em que 

se negava a violência imposta contra as pessoas na ditadura e defendia-se, atrás dos princípios 

presentes no estatuto e, no corporativismo da classe dos psicólogos. Para o grupo suportar sua 

omissão nesses assuntos de extrema violência do Estado de cunho político, precisou negá-lo; 

negar os acontecimentos políticos como tarefa de sua responsabilidade. 

Ou seja, acreditar que não se fazia política e que os aspectos técnicos da profissão 

eram fundamentais em relação à política. Tal posicionamento cumpria uma função psíquica 

para o grupo; estabilização dos processos psíquicos e defesa contra os horrores da Violência 

do Estado. Acreditava-se que, como não havia envolvimento com a política, não haveria o 

envolvimento com os abusos do Estado militar. Assim, a ideologia da evolução da categoria 

profissional cumpria a função de continência psíquica ao grupo, pois a tarefa explícita era 

executada sem que fosse necessário um envolvimento com a “podridão” das políticas da 

ditadura. Tal atividade era continente das ansiedades despertadas em seu fazer político. 

A ideologia da evolução da profissão do psicólogo reproduzia-se e se estratificava. Ao 

se separar da política, ausentava-se do conflito de poderes entre entidades de psicólogos e 
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Estado da ditadura, entrando apenas no jogo de forças entre diferentes profissões (psicólogo x 

médico, psicólogo x assistente social, psicólogo x técnico em administração, etc) e entre 

entidades de classe de psicólogos e categoria: o CRP reproduzia o sistema de vigilância 

presente da ditadura sobre os psicólogos, ou seja, reproduziu-se a violência da vigilância e a 

punição da macro-esfera deslocando para as micro-esferas sendo, o Conselho de Psicologia 

um equipamento de disciplinarização e fiscalização onde, nos processos éticos reproduzia-se 

o caráter policialesco e repressor existente na macro-esfera. O Sindicato também cumpriu 

funções similares, nos casos em que não apoiava os trabalhadores nas lutas contra os patrões e 

na ausência nas greves e mobilizações. Ou seja, corroborava-se com a política repressiva do 

Estado, mesmo pensando o contrário. Dessa maneira, as entidades dos psicólogos contribuíam 

para manter o status quo social-profissional. 

 

O “fenômeno” da ideologia é parte da constituição dos grupos e instituições. Ele tem 

importante função para assegurar o laço social e para explicitar os fenômenos psíquico-

sociais. A ideologia cumpre uma função intermediária na relação intersubjetiva e tem uma 

função de ligação no grupo, sendo uma defesa contra as mudanças catastróficas. Ela é uma 

formação intermediária estruturante e defensiva. A ideologia tem uma dupla função para o 

agrupamento, ao mesmo tempo em que ela estabelece a ligação entre os membros, ela 

também mascara, vela e obscurece as diferenças e os processos nelas existentes. Fernandes 

(2003) afirma que a perpetuação da ideologia como função de ligação conduz ao sofrimento 

psíquico. A alienação é uma de suas manifestações.  

Na sociedade, a ideologia tem fator determinante como conjunto de representações, 

valores, regras consensuais e uma cultura simbólica significativa, não só no sentido negativo 

da ideologia, ou seja, de dominação e dissimulação mas, também, em sua função positiva de 

integração, de sistema de valores e criação de uma linguagem comum; o problema se coloca 

quando os sujeitos naturalizam a ideologia, o que leva a alienação como expressão, reificando-

se e invertendendo-se assim os processos, onde a ideologia, como qualquer outra instituição, 

autonomiza-se e psiquicamente captura o processo associativo do sujeito. A ideologia tem um 

caráter paradoxal de desvelar e velar ao mesmo tempo, propagando ideais que mantêm 

determinado status quo.  A ideologia forma o laço grupal que dá a base ao vínculo grupal e 

social. Dessa forma, constatamos que as entidades de classe dos psicólogos nos anos 70 viviam 

sob a égide da ideologia da evolução da profissão, que ao mesmo tempo impedia a 

identificação dos problemas e os retirava de um comprometimento político crítico. 
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O momento ideológico, noção desenvolvida por Kaës (1997), é conceito crucial para a 

compreensão de grupos e instituições; como o grupo ‘cola’ numa ideologia, impede (repele) a 

continuidade do processo associativo, da criatividade e da emergência de qualquer idéia que 

se diferencie vivendo num processo de estereotipia. Tal fenômeno do momento ideológico é 

percebido empiricamente na intolerância de alguns grupos frente à diferença e a propostas 

divergentes daquelas que defendem. 

 

O “grupo da esquerda” que surgiu no fim dos anos 70 veio articulado aos ideais de 

mudança na profissão, no qual dever-se-ia colocar o primado da atuação política nas 

entidades, em patamar superior à técnica profissional. Assim traziam o que estava encoberto e 

negado na atuação das entidades: a política. Frente à burocratização das práticas já 

estabelecidas e instituídas, esse novo grupo surgiu como novidade, como ruptura, como 

descontinuidade, como uma nova práxis frente ao campo prático inerte. Acompanhando o 

fluxo dos Movimentos Sociais que novamente ganhavam força no Brasil, os psicólogos se 

organizaram para dar uma nova face às entidades de classe. 

Ou seja, novos grupos surgiam como alternativa à repetição e carregavam a utopia da 

transformação consigo. Representavam o instituinte versus o instituído. A expressão da 

mobilização política versus anos de silenciamento impostos pela ditadura. Com a vitória sobre 

o grupo de fundadores, efetuou-se uma ruptura nas práticas, principalmente em relação ao 

conjunto de idéias e posições políticas propagadas. Atuou-se, mais intimamente, junto ao 

profissional do funcionalismo público, da saúde e da educação. Lutou-se consistentemente 

pelo direito do trabalhador e por melhores condições de trabalho: a luta pelo piso salarial e a 

dedução no Imposto de Renda. Democratizou-se as relações de poder internas, mas ainda se 

manteve muitas das práticas de gestão criticadas da década de 70, como a fiscalização e a 

ênfase nos exames psicotécnicos. Muitas vezes as discussões “emancipadoras” trazidas pelas 

gestões da década de 80 ficaram no discurso e pouco foram revertidas em prática; uma 

espécie de política ideológica, na qual lutava-se sobretudo por posições, ficando-se restritos à 

semântica, longe da pragmática, ou então; numa pragmática da semântica.  

 

 

7.3. O conflito de poder entre os grupos e o apagamento da memória 
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Assim, no jogo de forças entre os dois grupos, nessa luta pelo poder, a “esquerda” 

venceu. E, vencendo tal conflito, utilizou uma estratégia de ‘reescritura da memória’ e a 

depositação de aspectos negativos nos antigos. A questão do corporativismo e as críticas 

feitas em publicações em relação aos “antigos”, expressava tal depositação. No livro de Bock, 

há apenas uma passagem que se refere aos “antigos”: 

Neste momento, pode-se dizer que já havia na categoria um avanço e uma 
organização política embrionária. A ocupação das entidades era 
conseqüência desse avanço. Portanto, deste ano para a frente, estas entidades 
– Sindicato e Conselho Regional, posteriormente Conselho Federal de 
Psicologia e Federação dos Psicólogos – passam a ter um papel importante 
na categoria e sua história (...) Em 1980, encerrava-se um período de 
intervenções e lutas eminentemente corporativas de nossas entidades; 
terminava uma época em que a história de nossa categoria foi escrita de 
maneira voltada apenas para seu umbigo (...) (1999, p.80/1)  

  

Ou seja, desmerece-se os avanços obtidos na década de 70, resumindo todo o histórico 

de lutas pela construção e consolidação da profissão como algo eminentemente corporativista 

e auto-centrado; só a partir da entrada da “esquerda” é que as entidades tiveram um papel 

importante para a categoria dos psicólogos. Reescrevia-se assim a História, ao negá-la e ao 

categorizá-la como meramente corporativista. 

Dessa forma, instituiu-se (transmitiu-se) um novo mito das origens, não mais da época 

da regulamentação da profissão ou da articulação das entidades, mas o mito da “esquerda”. 

Como se a ditadura e as gestões das entidades de classe dos psicólogos do anos 70 

representassem o pai primevo opressor e os grupos de esquerda, os irmãos da horda primeva 

que se organizaram e se uniram contra a fonte do mal, revolucionando a antiga estrutura. 

Também podemos pensar que houve um processo metonímico, no qual os grupos de esquerda 

condensaram numa só figura, a ditadura militar e os antigos, onde estes se tornaram também 

os vilões da História, numa visão dicotômica e binária, cindida entre os “bons” e os “maus”. 

Com o novo mito das origens, temos novos fundadores, “novos pais” e conseqüentemente 

uma outra História transmitida. A negação das origens é um modo de auto-afirmação para os 

grupos que o fazem. 

Historicamente, a reescrita da História pelos vencedores é prática comum. Citamos 

aqui o exemplo extremo quando Stalin tomou o poder da União Soviética; ele reescreveu toda 

a História da Revolução Russa apagando qualquer traço de envolvimento do antigo 

companheiro, Trotski. Inclusive em fotos da Revolução e da época da liderança de Lênin, 

houve uma grosseira edição, na qual suprimia-se a figura de Trotski, inclusive quando ele 
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posava no meio do grupo, ficando grosseiros buracos. A História é dos vencedores, Merleau-

Ponty (1991) já dizia isso e, como referência e marca que fica, ela cumpre importante função 

ideológica com o objetivo de estratificação e perduração do poder para aqueles que o detêm, 

pois as gerações posteriores se referenciarão a partir dessas marcas, nas quais os derrotados 

são excluídos ou colocados no lugar de inimigos e bodes expiatórios, enquanto se faz uma 

imagem gloriosa, progressista e solidária dos vencedores. A ditadura militar no Brasil bem 

mostrou isso. 

 

 Levantamos a questão: Por que existe essa cisão dicotômica, binária, no qual institui-se 

a figura do inimigo?  

 Independente das posições políticas, claramente divergentes, a existência de inimigos 

externos cumpre uma função organizadora ao grupo e de suas práticas. O grupo tem uma 

função de apoio psíquico ao sujeito e confere uma ligação identificatória com outros e uma 

defesa ao desamparo existencial. É o espaço de realização de desejos, como num sonho 

(ANZIEU, 1993), sendo espaço narcísico para o sujeito ao dar “la ilusión metafórica de ser um 

cuerpo inmortal, indivisible, omnipotente, o sea um puro espíritu. El grupo se construye como 

prótesis y sustituto del cuerpo sometido a la división y a la muerte” (KAËS, 1978, p.7).  Ora, o 

grupo acaba sendo depositário de investimentos do sujeito e, por questões narcísicas, 

instauram-se cisões e antagonismos com outros grupos, principalmente se portam ideologias 

divergentes das suas, constituindo-se assim dicotomias entre o dentro e o fora, entre o Eu e o 

outro, o Nós e o Eles; num narcisismo das pequenas diferenças. 

 Ou seja, o envelope grupal tem função defensiva e continente. A alteridade aparece 

como ameaçadora, pois como intercessora67, representa um possível inimigo às ideologias e 

práticas pressupostas que asseguram o equilíbrio psíquico de tal grupo. No momento 

ideológico de um grupo o aparecimento do Outro figura a assimetria no espaço que se 

pretendia simétrico, do heterogêneo na homogeneidade, da desarmonia na harmonia, do 

diabólico no sagrado, daquele que pode negar os desejos narcísicos e trazer a dura realidade da 

vida frente às fantasias, ideologias e ilusões constituídas. 

O conflito de poder entre grupos é evento extremamente ansiógeno aos sujeitos 

envolvidos, onde a derrota pode significar a morte, numa trama simbólica. Assim, 

territorializam-se e se estratificam as defesas intra-grupo, ressaltando as diferenças inter-

grupos. Muitas vezes deixa-se de lado a tarefa política que se tem como fim e contenta-se em 
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depositar todas as vicissitudes vividas, todo o mal no opositor, onde o inimigo vira bode 

expiatório, o toillet (MELTZER, 1992), o depositário das ansiedades do outro grupo. 

Podemos pensar que, talvez, seja por isso que os antigos não retornaram às entidades de 

classe; houve apenas uma tentativa nas eleições de 1983 para o CRP-06 e, além da derrota, 

conforme depoimento de Miranda (2004), os antigos sentem o grande esquecimento, o grande 

apagamento da memória imposto pelos sucessores. Os sucessores vitoriosos trataram de 

reescrever a História minimizando as marcas deixadas pelos antigos na trama simbólica e 

histórica das entidades de classe dos psicólogos de São Paulo.  

 

Superada a representação dos antigos como os inimigos a se combater, a “esquerda” 

dividiu-se e constituiu novo antagonismo; o conflito entre CRP vs Sindicato. Inicialmente 

expressaram essa disputa pelo conflito de atribuições. Porém o conflito chegou ao ápice e ao 

ponto de uma entidade propor a aniquilação da outra, com uma tese que defendeu a extinção, o 

fim dos Conselhos. Em nossa análise não conseguimos distinguir posições políticas 

divergentes entre as duas entidades que culminassem em tal conflito. Contudo, apoiados nos 

depoimentos de Guirado e Sivieri, hipotetizamos que a “raiz” do conflito estivesse centrada em 

questões personalistas, de quem teria mais poder e potência. Sivieri, ao denunciar o 

personalismo presente na cisão, é porta voz desse processo existente nas entidades de classe. 

Nos conflitos entre Sindicato e CRP, no final dos anos 80, o Sindicato adotou a 

ideologia de que era a entidade política progressista, enquanto o Conselho era corporativista, 

conservador e representava o Estado. Tal ideologia justificava, para a entidade sindical, a cisão 

existente entre os dois grupos. 

  

 

7.4. Instituição e poder 

 

As Instituições servem de apoio psíquico ao sujeito. O desejo de imortalidade projetado 

no grupo expressa-se na permanência das Instituições concretas e na burocratização do campo 

prático inerte. O desejo construtivo instituinte, a práxis geradora dá lugar à institucionalização, 

à burocratização, à conservação e à repetição. As estruturas psíquicas subjetivas tendem a 

conservar as instituições, pois estas cumprem a função de apoio psíquico e delimitam os 

                                                                                                                                                         
67 Conforme entende Deleuze (1992). 
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lugares de poder na Instituição, afastando assim a possibilidade de rupturas e mudanças 

catastróficas.  

Em relação à problemática dos conflitos pelo poder, são apenas as instituições, acordos 

e leis que oferecem uma defesa contra a força direta, contra a violência física. Portanto, sua 

importância é premente para os sujeitos que disputam o poder; tanto como defesa física quanto 

psíquica, dos que estão no “jogo”. Porém, mesmo com as leis e acordos, é comum observar 

episódios de agressão em congressos e encontros políticos. 

A Instituição concreta delimita e distribui os lugares de poder. Erigem-se regimentos, 

uma hierarquização e uma burocracia para se manter no posto de poder mas, também, 

erguem-se mecanismos que impedem a eternização nesses lugares. As instituições oferecem 

continência psíquica às ansiedades dos sujeitos e no caso das instituições políticas, também à 

manutenção do poder. Assim, em alguns casos, ocorre o fenômeno de “simbiose”, onde elas 

se tornam uma espécie de prótese para o sujeito institucional, estratificando-se assim os 

lugares de poder, as hierarquias e imobilizando o jogo de forças. Nesses espaços, o conflito 

pelo poder é algo inerente, o qual desperta tantas ansiedades e persecutoriedade que é 

necessário uma “forte” ideologia (ou ideal) para servir de continência psíquica ao grupo e ao 

sujeito do grupo. Muitas vezes a ideologia é a justificativa explícita para o exercício do poder 

e dos conflitos pelo poder. 

Assim, ocupar um lugar na Instituição é, em alguns casos, ter poder: ter poder sobre 

outros (potestas) e poder fazer e realizar coisas (potentia). Ter poder sobre outros, denota o 

espaço assimétrico entre aquele que tem o poder e aquele que não o tem. Assim quem o detém 

tem uma defesa psíquica a mais contra ataques, sendo que paradoxalmente ocupar tais lugares 

de poder, torna-o mais visado aos ataques. Devido a esse “paradoxo do poder”, ter defesas e 

também ser alvo de ataques, existe um comportamento diverso entre os líderes, entre aqueles 

que gostam de ocupar tais lugares e aqueles que logo saem devido aos conflitos vividos. 

Guirado (2004), em seu depoimento, expressou as vicissitudes e o sentimento de estar sendo 

“capturada” e “capturar”, ao ocupar um lugar de poder nessas entidades. 

Com os fenômenos de “simbiose entre sujeito e instituição” e a conseqüente 

delimitação dos lugares, as instituições, enquanto formações intermediárias, já não permitem 

a circulação das representações e, o processo institucional é paralisado, sendo espaços 

capturantes e limitadores, homogeneizadores e não singularizadores: a Instituição torna-se um 

Aparelho de Captura. A preocupação centra-se na manutenção do poder e se deixa em 

segundo plano a tarefa institucional, ou seja, deseja-se manter o poder e não exercer a 
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potência contida no poder. É nesse ponto que o poder deixa de ser produtivo e torna-se 

conservador, reprodutivo e reacionário e é aí que muitos partidos e revoluções de esquerda 

tiveram seus fracassos, quando lutaram para se manter no poder e se esqueceram das 

lutas/idéias que defendiam e que os elegeram. Quando abandonaram a potência instituinte 

para conservar o poder instituído, colocaram o poder como fim e não como o meio para a 

melhoria da sociedade. Há inversão, em que o meio se tornou fim. 

Quando os antigos perderam o Sindicato para a “esquerda”, houve uma grande 

campanha de desfiliação à entidade onde alguns, como o ex-presidente, demitiram-se logo 

após a derrota. Não se tolerava pessoas, práticas e políticas diferentes daquelas antigamente 

idealizadas. Não se aceitou continuar filiado à entidade que continha pessoas diferentes em 

sua composição. Não se tolerou a diferença de concepções sobre o que era o profissional 

psicólogo. Não se aceitou a sujeição a esses “outros”, em seus antigos lugares. Assim a 

dicotomia se manteve, insuperável, uma ruptura total na troca das gestões; não houve 

nenhuma facilitação na passagem ou, “ajuda” possível entre os antigos e os novos. 

 

Nossa hipótese é de que os conflitos entre CRP e Sindicato nos anos 80, que tinham 

como dimensão explícita a problemática de atribuições entre as entidades, tinham como 

determinante implícito, a problemática do exercício de poder; ou seja, qual entidade era mais 

poderosa. Delimitar o campo de atuação é, de certa maneira, delimitar qual entidade possuía 

poder para legislar e intervir sobre determinada área. Contudo, nesse conflito de poderes, o 

Sindicato saía desfavorecido, por sua máquina contar com um menor número de filiados, 

possuindo assim menos dinheiro para suas realizações. Todavia, Guirado (depoimento, 2004) 

afirma que, nessa luta, quem se fortaleceu foi o Sindicato, pois sindicalistas emigraram para 

os Conselhos. Ora, se os sindicalistas defendiam a extinção do Conselho e tinham uma série 

de críticas à entidade, por que será que emigraram aos Conselhos? 

Como já afirmamos no capítulo passado, o êxodo sindicalista para os Conselhos foi 

guiado pela tentativa de aquisição de mais poder, no sentido de ocupar a estrutura que 

possibilitasse maior renda e, conseqüentemente, um maior número de realizações e projeção, 

quer seja representante do Estado ou não. Então, após o conflito, o Sindicato fortaleceu-se, no 

sentido de obter melhor articulação e, ocupar as diretorias dos Conselhos, continuando com 

uma prática mista entre um conselho profissional, que emite referências para o exercício 

profissional e, uma atuação de caráter sindical-trabalhista: um “Conselho-Sindical”. 
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7.5. A Participação Política dos Psicólogos nas atividades das entidades de classe 

 

O movimento profissional dos psicólogos sempre correspondeu a uma atividade 

política de uma minoria dirigente, nunca tendo um número expressivo de psicólogos atuando 

politicamente sobre a profissão. Ou seja, sempre foi um movimento liderado por suas “elites” 

que se constituiu como oligárquico desde seu início. Raramente a base se manifestava em 

massa, mesmo quando consultada. 

Em todas as gestões pesquisadas do CRP e do Sindicato havia a crítica sobre uma não 

participação  política dos psicólogos nas atividades das entidades. Uma não participação que 

sobrecarregava o trabalho do psicólogo representante, participante das entidades de classe, e 

que afastava as decisões e lutas dessas instituições, da base representada. Um exemplo prático 

disso é o baixo número de filiações ao Sindicato dos Psicólogos, inferior à filiação obtida em 

sindicatos de outras profissões. Só foi “alto”, na época em que era APPESP e que o aumento 

de filiações era a tarefa primordial para que pudesse ser aprovada a criação do Sindicato. Como 

vimos, 1/3 dos psicólogos do Estado de São Paulo, credenciados pelo MEC, filiou-se a 

APPESP. 

Constatamos que a maior participação da categoria era em eventos ligados à formação, 

como nos cursos do Sindicato e nos seminários promovidos pelo CRP. Inclusive numa das 

avaliações de gestão do Sindicato, há uma ironia em relação ao grande número de psicólogos 

presentes na festa do dia do psicólogo no Café Piu Piu, um barzinho no Bairro do Bexiga, que 

congregou cerca de 500 psicólogos, número recorde para atividades das entidades de classe. A 

ironia expressa uma certa dicotomia entre diversão vs política, onde o psicólogo é visto como 

alguém que não participa de tarefas eminentemente políticas. Esse dado, de que o psicólogo 

participa em mais eventos sobre formação, também traz esse outro elemento de que o 

psicólogo busca um maior desenvolvimento profissional, de suas teorias e técnicas, ao invés de 

uma tarefa política, de classe, do coletivo de psicólogos. Ou seja, podemos pensar em outra 

cisão que é a do político vs teórico-técnico, em que o psicólogo polariza seu interesse sobre 

questões teórico-técnicas em detrimento das questões políticas. Um posicionamento 

semelhante das gestões da década de 70, que também priorizavam a valorização da profissão, 

do ponto de vista técnico e profissional. 

Esse interesse dos psicólogos sobre questões teóricas e técnicas é um reflexo da 

péssima formação em Psicologia no Brasil e do seu desejo de se aperfeiçoar profissionalmente, 
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tendo em vista as precárias e difíceis condições do mercado de trabalho. Mello (1975) já dizia 

que, depois da regulamentação da Lei 4119/62, o ensino passou a ser direcionado 

majoritariamente para questões técnicas. Esse quadro recrudesceu com a Reforma 

Universitária de 1970 e os acordos MEC-USAID, que enfatizaram o ensino tecnicista e 

fomentaram um crescimento elevado e totalmente desorganizado de faculdades particulares, 

onde houve, como já dissemos anteriormente, uma proliferação de cursos que tinham como 

único intuito a acumulação de bens para o empresário da educação e não uma preocupação 

com a sociedade ou com a Instituição Universidade. Dessa forma, em decorrência de tais 

políticas em que a Economia adquire primazia, a tendência foi de cursos muito mais técnicos, 

reprodutivos de teorias e técnicas européias e americanas do início do século passado, que 

“fabricavam” um psicólogo técnico, alienado das questões políticas-sociais de seu país e até de 

seus próprios dispositivos de intervenção! Por exemplo, a falta de padronização brasileira de 

uma infinidade de psicodiagnósticos que, indiscriminadamente, eram utilizados pelos 

psicólogos no país e, o desconhecimento dos efeitos que o dispositivo do divã mobiliza nas 

sessões psicanalíticas. Soma-se o fato de que as teorias do início do século passado eram muito 

mais conservadoras e individualistas e, “fabricava” psicólogos com esse tipo de raciocínio, 

onde se despregava o sujeito da sociedade. Outro fator que acentua a pobreza da formação em 

Psicologia no Brasil é a desvalorização de nossa própria produção e a afirmação, implícita, de 

uma eterna colonização; na qual ainda vivemos a “lógica do colonizado”, onde o que vem de 

fora, do primeiro mundo, é bom e o que é dos países subdesenvolvidos é ruim. Esta é outra 

dicotomização empobrecedora que tende a desvalorizar nossas produções e a valorizar o que é 

estrangeiro, mesmo que a produção do estrangeiro esteja totalmente descontextualizada das 

condições sociais-culturais de nosso país. Para vermos isso acontecendo, não precisamos ir 

muito longe. É só vermos a maneira como versões americanas de testes psicológicos são 

trabalhados na formação ou, a forma dogmatizada e regredida da transmissão da psicanálise, na 

qual não se pensa em maior problematização nos recentes avanços teóricos e técnicos e na 

questão sócio-político-histórica brasileira. Também acompanhamos a exclusão na formação de 

autores importantíssimos latino-americanos como Paulo Freire, Ignácio Martin-Baró, etc. Na 

verdade, é de se admirar que psicólogos que tenham passado por essa formação tenham tido 

linhas de fuga para uma militância política na profissão e na sociedade, onde tal 

problematização pôde ser feita e denunciada. Percebemos que a formação em Psicologia 

acompanha o mesmo processo da “Dialética do Esclarecimento”, desenvolvido por Adorno e 
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Horkheimer (1986), no qual o esclarecimento, a racionalidade, converte-se em técnica, em 

regressão, dando pouco espaço para a reflexão crítica. 

 

Ora, a Instituição Psicologia nos traz uma herança de grande subdesenvolvimento e 

alienação frente às demandas, os desafios e os problemas em que vivemos em nosso país. 

Aprendemos e reproduzimos uma Psicologia descontextualizada das nossas questões e muitas 

vezes uma Psicologia reacionária, individualista, conservadora e arraigada às “classes 

dominantes”. Uma Psicologia tão descontextualizada de nossa realidade, onde, o que vemos, 

não são discussões acerca de que efeitos emancipadores e progressistas o psicólogo pode 

mobilizar na sociedade, nos coletivos, nos grupos e nos sujeitos a partir dos diferentes 

instrumentos e campos de trabalho; mas, sectarismos em que há conflitos e disputas entre 

linhas teóricas e campos profissionais, onde constantemente há disputas para se saber apenas 

“qual é a melhor”, mas não de como poderíamos pensar e transformar a sociedade a partir de 

nossa bagagem profissional. Um exemplo claro disso foi a discussão para a constituição dos 

integrantes do primeiro CRP, no qual mesmo com Arrigo Angelini ressaltando que a tarefa 

seria eminentemente administrativa, os presentes insistiam que houvesse uma separação por 

campo de trabalho, onde se dividiriam os “cargos” pelas áreas de clínica, educação e trabalho. 

Ou seja, a identidade do psicólogo acaba se fragmentando por campo de atuação e filiação 

teórica.  

No modelo da consciência política de Salvador Sandoval (2001) podemos pensar que o 

psicólogo não tem uma identidade coletiva bem constituída; esta é extremamente 

individualista, fragmentada, despolitizada e organizada pelos diferentes guetos teórico-

profissionais. Portanto, uma ausência de tal identidade coletiva diminui a potencialidade de 

uma ação coletiva dos psicólogos para mobilizações que favoreçam a classe profissional. 

Praticamente, um não se identifica com o Outro; o Outro é tão diverso a mim que não há uma 

ligação possível que nos insira num mesmo grupo. Provavelmente essa desmobilização da 

categoria está ligada a uma “baixa” vontade de agir coletivamente, sexta dimensão do modelo 

de Sandoval (2001). E, como não há uma identidade coletiva, não há sentimentos de justiça e 

injustiça e nem interesses antagonistas e adversários coletivos que possam articular a atuação 

dos psicólogos. Em relação a esses aspectos, apenas quando há ameaça externa imediata, como 

os freqüentes Atos Médicos que são votados, é que a categoria se une e luta contra tais 

medidas, achando-a injusta e de interesse contrário para o seu fazer profissional e às políticas 

públicas. 
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Tal despolitização da formação e da atuação do psicólogo contribui para uma 

diminuição da concepção da intervenção social do ofício do psicólogo, no qual faz ele ter 

crenças, valores e expectativas societais (SANDOVAL, 2001) mais desarraigados de uma 

problematização social e política, direcionados para uma prática eminentemente individualista 

e conservadora. 

O desconhecimento dos psicólogos em relação as ações das entidades, expresso na 

pesquisa do perfil do psicólogo em São Paulo, traz também um desconhecimento da eficácia 

política das atividades assumidas pelo CRP e Sindicato, aquelas que o psicólogo poderia 

participar. Sem uma noção da eficácia política da atuação, da projeção de quanto tal 

mobilização pode ser bem sucedida, diminui-se a intensidade na participação da classe. Esse 

desconhecimento das atividades também traz um desconhecimento das metas de ação coletiva. 

Ora, ao discutir as sete dimensões do modelo de consciência política de Salvador 

Sandoval (2001), concluímos que a baixa participação provém de uma consciência coletiva de 

classe muito baixa, na qual o psicólogo ainda mantém uma posição extremamente 

individualista e isolada, tal como as teorias que lhe são ensinadas em sua formação acadêmica 

e profissional. Ou seja, não há nem consciência de classe, nem identidade coletiva do que é o 

psicólogo inserido na realidade brasileira. 

 

 As críticas sobre a não participação do psicólogo e as crises em relação à 

representatividade estão mais presentes nas discussões das gestões dos anos 80, enquanto as 

dos anos 70 raramente expressavam esse desconforto. Essa problematização ocorre em maior 

intensidade nas gestões de 80 pois estas tinham como objetivo a ampliação na participação e 

democratização das entidades da classe profissional.  

 Nos anos 80, uma das propostas para o aumento da participação nas entidades foi a 

organização, via comissões, nas quais psicólogos da base eram convidados a participar. Silva 

(depoimento, 2004) critica pois, no início de sua gestão (80-83), mesmo com a idéia de 

ampliação da participação dos psicólogos nas comissões, costumava-se convidar as mesmas 

pessoas para compô-las; assim não havendo real ampliação. O desconforto sentido por ela a fez 

solicitar o pedido de renúncia, o que gerou uma discussão no Conselho e uma reelaboração das 

práticas: ela continuou na diretoria da entidade. 

 

 Contudo, constatamos que há um aumento na participação dos psicólogos desde a 

criação das entidades de classe e uma maior democratização nas deliberações. No início, 
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centrava-se as deliberações nas decisões da diretoria e costumava-se convocar os suplentes 

quando já havia uma tarefa atribuída para ele. Existia uma exaltação dos papéis institucionais, 

como uma valorização demasiada da figura do presidente, em que havia uma hierarquia 

marcada dentro das instituições. Tal hierarquia é exemplificada quando Antonio Waldir 

Biscaro, suplente no Sindicato dos Psicólogos, gestão 77-79, em reunião da entidade, quando a 

oposição aparece pela primeira vez, pergunta à diretoria sobre questões extremamente básicas 

do funcionamento do Sindicato, o que denota ou, uma centralização de informações pela 

diretoria, onde o suplente fica excluído ou, a passividade que o suplente se colocava em 

relação a esse funcionamento. De qualquer maneira, o que se pensa é que os suplentes não 

tinham participação direta nas políticas da entidade e, concretamente, ficava relegado a 

segundo plano nas relações de poder dentro da entidade.  

 Percebemos então três níveis na hierarquia: o primeiro, em que a diretoria detém o 

poder das decisões; o segundo, em que os suplentes têm pouca participação e o terceiro, em 

que os psicólogos da base, não têm nenhum poder de deliberação. Acreditamos que tal 

assimetria entre poderes e atribuições do psicólogo que está nas entidades e daquele que não 

está, aumenta as diferenças e fomenta menor participação do profissional da base. É o que 

Michels (1982) trabalha, ao dizer sobre a oligarquização dos movimentos sociais, em que há 

essa cisão entre uma minoria dirigente de uma maioria dirigida, em que esses dois 

agrupamentos vão se afastando cada vez mais e as minorias dirigentes vão se perpetuando 

nesses cargos de direção do movimento. Muitas vezes, esses papéis estratificam-se e se 

estereotipam: o psicólogo que não participa é visto como alienado e o que participa é visto 

como militante e centralizador.   

 

 Para mudar esse quadro, no fim da década de 70 grupos de psicólogos se organizaram e 

se articularam coletivamente, à parte dessas entidades, num movimento muito semelhante ao 

que ocorreu com os metalúrgicos no ABC. Como acreditavam que suas entidades 

representativas estavam sendo omissas e não representavam o psicólogo, partiram para uma 

articulação de uma outra prática nessas entidades, organizaram chapas e venceram tanto no 

CRP como no Sindicato. 

 Democratizaram as instâncias de deliberação internas, nas quais os suplentes, pelo 

menos teoricamente, tinham os mesmos poderes de deliberação que a diretoria. Como, por 

exemplo, o CRP, que se organizou em diversas comissões, submetidas à grande plenária 

(inclusive a Comissão da Diretoria), que era a instância máxima das decisões cotidianas do 
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Conselho68. Todavia, todos esses princípios defendidos de ampliação de participação e 

democratização das entidades não significou um aumento em massa da participação dos 

psicólogos. Continuamos observando essa clivagem entre minoria dirigente e maioria dirigida. 

 Bock (1999), corroborando com nossa análise, realiza uma auto-crítica ao afirmar que 

as entidades de classe não chegam ao psicólogo da base e apenas atraíram para suas lutas os 

psicólogos militantes, por exemplo, aqueles que estavam no serviço público. A autora discute 

esse distanciamento entre entidades representativas e categoria representada: 

As entidades deixaram grande parte da categoria de fora de suas lutas e 
reivindicações (...) As políticas das entidades têm sido, em alguns momentos, 
elitizantes. Fala-se uma linguagem difícil, particular, quase um dialeto dos 
militantes. Escrevem-se artigos longos, que trazem análises sofisticadas, com 
sugestões pouco viáveis para os psicólogos que atuam com tantas 
dificuldades. Não se tem chegado perto do psicólogo (p.192/3). 
Salientamos aqui que os dirigentes das entidades têm expressado 
freqüentemente essa preocupação. Têm buscado modificar suas intervenções, 
seus veículos de comunicação com a categoria, mas não têm chegado a ela. 
Em outros momentos, têm priorizado a própria entidade como estrutura e 
funcionamento, e este tipo de política, a nosso ver, afasta a categoria (...) 
enfim, a militância nas entidades é fator de avanço pela possibilidade de 
reflexão coletiva que traz. As entidades permitem a construção de projetos 
coletivos para a Psicologia e para os psicólogos. Mas poucos militam (p.193).   

 

 

7.7. O Movimento Profissional da Psicologia pode ser visto como um Movimento Social? 

 

Para Melucci (2001), um movimento social define-se por três características: ser uma 

ação coletiva que comporte uma solidariedade; manifestar a expressão de um conflito social 

imanente (por exemplo o conflito de classes) e dessa ação implicar a ruptura dos limites de 

compatibilidade do sistema vigente. Ou seja, nessa definição, o que fica claro é o conflito 

social de um grupo “dominado”, contra o status quo (dominante), onde a ação coletiva está 

ligada a uma transformação social, à emergência de forças instituintes frente ao instituído, 

uma nova ordenação nas relações de poder. 

 A partir dessa definição, o movimento social está ligado à noção de transformação. 

Assim, práticas conservadoras, assistencialistas e burocratizadas de grupos organizados não 

seriam consideradas movimentos sociais.  

 Conforme Melucci (2001), podemos entender que o CRP e o Sindicato nos anos 70 não 

se configuravam como um movimento social de psicólogos, mas como organizações de 

                                                 
68 Lembramos aqui que a instância máxima era a Assembléia dos Psicólogos, mas que deliberava apenas 
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psicólogos que lutavam por melhorias na profissão e no mercado de trabalho. As entidades 

nunca adotavam políticas contrárias ao Estado, onde suas ações implicassem a ruptura com os 

limites de compatibilidade ao sistema vigente e não manifestavam a expressão de um conflito 

social. Tanto o CRP como o Sindicato tinham uma atuação legalista, muitas vezes ligada ao 

controle social, disciplinadora do exercício profissional e sacramentavam a política do pacto 

social entre empresários e trabalhadores (no qual o Sindicato sempre procurava o consenso e 

não fomentava as greves). Não encontramos registros nos quais em algum momento, adotaram 

posições e práticas que criticassem as opressões do Estado governado pelo regime militar. 

Poderíamos entender essas entidades como equipamentos do Estado, ou então Aparelhos 

Ideológicos do Estado. 

 Nos anos 80, como já dissemos acima, houve mudança nas gestões e nas práticas. 

Consideramos que as mobilizações dos grupos de psicólogos no fim da década de 70, nas 

reuniões do Fórum do Sedes Sapientiae configuravam-se como um movimento social de 

psicólogos que organizou uma ação coletiva. Esta implicava uma solidariedade de classe, 

expressava um conflito, a subjugação das entidades de classe ao Estado e procurava 

transformar essas práticas em direção à construção de uma sociedade livre, emancipada e 

menos desigual. Estes psicólogos procuraram utilizar as entidades de Psicologia como meio 

para realizar essa transformação social e para uma reflexão e prática de uma Psicologia mais 

crítica, contextualizada com a realidade, com as demandas que a sociedade brasileira colocava, 

com as condições precárias que o trabalhador psicólogo passava e com as problemáticas 

enfrentadas pelas minorias sociais. Dessa maneira procurou-se uma atuação diversa de uma 

“Psicologia Tradicional” e conservadora, atrelada às demandas das elites e do Estado para uma 

problematização social que fosse além das “demandas usuais” das classes dominantes. A 

entrada desses psicólogos nas entidades de classe configurou-se como um movimento social da 

categoria, tal como Melucci (2004) compreende. 

 Um primeiro passo para a “deselitização” da Psicologia, foi compreender o psicólogo 

como trabalhador, inserido nas lutas da contradição de classes sociais e sujeitado à dominação 

e, não mais, como profissional liberal, autônomo, independente, senhor de si.  O Sindicato 

criou uma atuação crítica na qual defendia o trabalhador, problematizava o lugar do psicólogo 

e apoiava os movimentos sindicais gerais como a CUT. Sivieri (depoimento, 2004) recorda de 

sua atuação: “Na primeira gestão foi o reconhecimento da existência mesmo, efetiva do 

Sindicato, na segunda gestão foi uma ampliação da atuação sindical e no terceiro seria 

                                                                                                                                                         
questões financeiras. 
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realmente a consolidação de um caráter sindical para a entidade; dissídio coletivo, essas coisas 

(...)”.  

Lutava-se então pela categoria contra as restrições e limitações impostas pelo Estado. 

Porém, as gestões do CRP encarnavam um paradoxo: o CRP adotava uma postura progressista, 

crítica, auto-analítica de sua estrutura e da organização dos Conselhos, ao mesmo tempo em 

que era um instrumento do Estado, ou seja um instrumento de fiscalização do exercício 

profissional e de normatização. Assim, o CRP situava-se num lugar paradoxal, na tensão entre 

um pólo progressista e outro pólo capturante. A gestão nascia de um movimento social de 

base dos psicólogos e ocupava uma estrutura que é “braço” do Estado. Como já dissemos 

acima o CRP não é nem Estado e nem sociedade civil ao mesmo tempo em que é, Estado e 

sociedade civil. Ou seja, essas gestões de “esquerda” no CRP carregavam dentro de si uma 

contradição entre Estado e movimento social, entre Aparelho de Captura e Máquina de 

Guerra. É como se na medida em que esse movimento apropriava-se da estrutura da autarquia 

e passava a legislar e normatizar o exercício profissional, passasse a exercer o poder do Estado, 

a legislar como o “soberano”, o “rei jurista”. Dessa maneira a máquina de guerra tornava-se 

atrelada ao Estado, ao Aparelho de Captura, de uma forma paradoxal, ora produzindo fissuras 

no instituído instaurando novas práticas e ora reproduzindo o status quo, disciplinando, 

fiscalizando e orientando o exercício profissional. Esse é o paradoxo das Instituições. As duas 

gestões do CRP pesquisadas, desse período, tinham consciência de tal lugar paradoxal e 

freqüentemente realizavam discussões de auto-análise de suas próprias práticas e posições. É 

justamente nessa época que se critica a função de fiscalização e decide-se priorizar a função de 

orientação do exercício profissional, na tentativa de diminuir a função coercitiva e restritiva 

que o CRP carregava em seu bojo.  

 Essa mudança, na ênfase de disciplinarização-fiscalização para orientação acompanha o 

que Deleuze (1992) chamou da transição das sociedades disciplinares para as sociedades de 

controle. O CRP pode ter abandonado as formas mais duras, diretas e coercitivas de 

fiscalização e disciplinarização com a abolição do uso dos fiscais (que ocorreu num período 

posterior ao nosso estudo), em que não havia mais a fiscalização direta sobre os psicólogos. 

Mas o controle perdurou mesmo com a ênfase na orientação, quando se estimulou as denúncias 

da população acerca do “mau exercício profissional” (ainda se mantinham os processos e 

julgamentos éticos). Houve uma forma de controle mais sutil e “etérea”, não confinada apenas 

a um controle do CRP sobre os profissionais (de um vigilante sobre os psicólogos), mas aberta 

para toda a população sobre o exercício dos psicólogos. Desterritorializava-se a vigilância de 
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um único ponto para múltiplos outros, em que o controle poderia vir de todos os lugares ao 

mesmo tempo. A vigilância saía do confinamento da Instituição, espalhando-se e se integrando 

em  mecanismos que podem ser muito mais perversos e duros do que outrora; mantendo-se 

assim a repressão, a punição e a dominação da estrutura Conselho sobre os psicólogos. Este é o 

paradoxo do CRP; por mais progressista que seja sua diretoria e suas realizações, ainda são 

produzidas ações repressivas e reprodutoras de Estado. 
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 TABELA 1-SPESP - 74 a 76        
  Assuntos 1.74 2.74 1.75 2.75 1.76 2.76 Total 
A- Gestão 1- Administrativo 5 3 1 1  10
  2- Finanças 4 4 4 1 3 3 16
  3- Funcionários 2 1   3
  4- Organização Interna  2    2
  5- Divulgação 2 1 3 1 7
  6- Eleições 1   1 2 4
  7- Demissões         
  8- Convênios 2   1 3
                  
B- Associados  1- Inscrições 2 2 2 2    8
  2- Inadimplentes 2 1 2   5
  3- Anuidades/tabelas         
  4- Cadastro 1       1
  5- Campanha 1  1 1 3
                  
C- Ética -  1- Consultas 1 1 1 1    4
  2- Denúncias 2   2 2 6
  3- Processos         
  4- Advertência 1 1   2
                  
D- Fiscalização 1- Revista Ego     1 1 2
                  
E- Atividades-  1- Plantão 3 1        4
  2- Reunião com psicólogos     1 1 2
  3- Eventos    1 1 2
  4- Cursos 2 3 4 2 3 1 14
  5- Pesquisas         
  6- Bolsa de Emprego 2 3   5
                  
F- Articulação - 1- políticos               
  2- entidades gerais 3 1 1 1 1 7
  3- entidades psi 1 1 1 1 1 5
  4- Encontro Sociedades Psi         
                  
G- Reivindicações 1- Funcionalismo 1 4  1    6
do psicólogo 2- Psicotécnicos 3 3 3 2 2 3 16
                  
H- Políticas 1- CRs 3          3
  2- IR 1 1    2
  3- Formação/estágio   2   2
  4- Wladimir Herzog     1 1
  5- Conflitos por espaço 2 2 1 5
           
I- PLS 1- Psicólogo a cada 1500func 1          1
  2- PL2215/74 - AS   1   1
  3- PLs p/ fim do psicotécnico       1 2  3
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 TABELA 2 -SPESP - 77 a 79       
  Assuntos 1.772.77 1.78 2.78 1.79 2.79 Total 
A- Gestão 1- Administrativo 2 1 6 4 3 1 16
  2- Finanças 3 2 4 3 3 1 16
  3- Funcionários 1 1 3 2 2 1 10
  4- Organização Interna 2 3 1 2 8
  5- Divulgação 4 1 2 3 2 2 14
  6- Eleições    1 5 2 8
  7-Convênios  1 4 1  6
                  
B- Associados  1- Novos     2 1 2 1 6
  2- Inadimplentes         
  3- Desligados/licenciados     1 1 2
  4- Campanha    1  1
  5- Cadastro 1 1  2 1 5
  6- Isenção 2          2
C- Ética -  1- Consultas 3    1    4
  2- Denúncias         
  3- Processos         
  4- Advertência         
                  
D- Fiscalização   1    1
                  
E- Atividades-  1- Plantão       2    2
  2- Reunião com psicólogos 1 1 1 1 4
  3- Eventos         
  4- Cursos 1 6 2 2 1 12
  5- Bolsa de emprego   1 1 1 3
  6- palestras  1    1
                  
F- Articulação - 1- políticos 1      1  2
  2- entidades gerais 1 1 1 3
  3- entidades psi 2 4 3 1 1 11
            
                  
G- Reivindicações 1- Funcionalismo 1 1 1      3
do psicólogo 2- Psicotécnicos 6 6 4 3 2 21
  3- Tabela 1     1
  4- Piso salarial 1 1    2
                  
H- Políticas 1- Abertura mercado de trabalho 2    1    3
  2- Formação Profissional 2 1 2   5
  3- Organização de psicólogos 1 1 2 1  5
  4- Auxiliar de psicólogo  1  1 2
  5- Orientacao aos estudantes  1   1
  6- Estagiários    1  1
  7- Honra ao mérito     1 2 3
  8- Currículo mínimo      1 1
           
I- PLS 1- Regulamentação do psicanalista   1      1
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 TABELA 3 CRP - 74 a 77         

  Assuntos 2.74 1.75 2.75 1.76 2.76 1.77 2.77 
           
T 

A- Gestão 1- Administrativo 5 1 5 1 3 1 16
  2- Finanças 3 1 3 2 2 4 1 16
  3- Funcionários 1  1   2
  4- Organização Interna 7 1 1 2 1   12
  5- Divulgação 3 1 4 1 1 9
  6- Eleições  1 1 1 1 4
  7- Demissões   1 2 1 1 5
  8- Nova sede  5 3  3 11
  9- Arquivo de artigos próprios    1 1 2
                    
B- Associados  1- Inscrições 7 2 1 5 2 11 4 32
  2- Inadimplentes  1     1
  3- Anuidades/tabelas   1  1 2
  4- Cadastro    1   1
  5- Carteira Profissional  2   1 3
                    
C- Comissões 1- Tomada de Contas 2 2 1 1 1 7
  2- Ética  2 2 1 2  1 8
  3- Delegacias  1 1  3 6
            
D- Ética -  1- Consultas 1          1 2
  2- Denúncias 1    1 1 3
  3- Processos   1 2 1 1 5
  4- Advertência 2 1    3
  5- Exercício Ilegal   1 2 1 1 5
  6-PJ     1   1
                    
E- Fiscalização  4 1 1 1 1 3 1 12
                    
F- Atividades- 2- Palestras/Entrevistas 3  2 1  3  9
  3- Psicólogo do Ano    1 2  1 4
  4- Assembléias     1   1
G- Articulação - 1- políticos                 
  2- entidades gerais 4 1 2    7
  3- entidades psi 2 2 1 1 3 1 10
  4- CFP & CRs 4 3 3 1 4 4 19
  5- faculdades/cursos  2   2 4
  6- Psicólogos de outras regiões     1 1
H- 
Reivindicações 1- Funcionalismo   1          1
do psicólogo 2- Psicotécnicos 1 1 1 3 2 1 9
I- Políticas 1- Regimento Interno 6 2  2 1     11
  2- Código de Ética  1     1
  3- Formação/estágio   1    1
  4- Controle  1     1
  5- Testes psicológicos, leigos   2 2   4
  6- Dedução IR     2   2
  7- Formação Profissional      1 1
  8- Currículo Mínimo      1 1 2
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J- PLS 1- PL 1760-1/74   1          1
  2- Lei 6206/7/75 - carteira = RG 1          1
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 TABELA 4 -CRP - 77 a 80         
  Assuntos 2.77 1.78 2.78 1.79 2.79 1.80 2.80 T 
A- Gestão 1- Administrativo 4 1 1 1   7
  2- Finanças 1 1 3 1 4 2 1 13
  3- Funcionários          
  4- Organização Interna  1 1 1 3   6
  5- Divulgação 1 1 1   3
  6- Eleições   1 1 1 2 2 7
  7- Demissões  1 1 2 1 5
B- Associados  1- Inscrições 4 11 12 8 4 14 4 57
  2- Inadimplentes 1      1
  3- Anuidades/tabelas   1 1   2
  4- Cadastro          
C- Comissões 1- Tomada de Contas   1    1
  2- Ética   3 4 5 3 15
  3- Delegacias 1 1 1 3 1   7
  4- Publicação/boletins 1 1 1   3
  5- Credenc. De supervisor     1 2 3
D- Ética -  1- Consultas   1      1  2
  2- Denúncias 1  1 1 3
  3- Processos  2 2 1 6  1 12
  4- Advertência     1   1
  5- Exercício Ilegal          
  6-PJ  1 2  1 4
E- Fiscalização 1- Comissão  1 2 2 3 5 3 16
  2- Práticas Alternativas    2   2
F- Atividades- 1- Exercício da Profissão 1    2  1  4
  2- Palestras/Entrevistas          
  3- Psicólogo do Ano   1 3 3  1 8
  4- Assembléias   1 1   2
  5- Eventos     1   1
G- Articulação - 1- políticos           1  1
  2- entidades gerais 1      1
  3- entidades psi 2 4 4 6 5 5 26
H- Reivindicações 1- Funcionalismo                 
do psicólogo 2- Psicotécnicos 3 1 1 2 7
I- Políticas 1- Auxiliar de psicólogo   2          2
  2- Campanha Psi na escola  1     1
  3- Código de ética   3 2   5
  4- Questões trabalhistas   1    1
  5- Psicólogo Especialista   2 2 1   5
  6- Chefia de serviço psicológico   1    1
  7- Currículos de Psicologia   1 1   2
  8- Normas p/ supervisão de estágio   2 1   3
  9- Psicólogos x orient. Educac.     1   2
  10- Cred. De cursos de pós e grad.    1   1
  11- Formação Profissional      1 1
  12- Publicidade Profissional do psi     1 1
  13- IR       1 1
J- PLS 1- Proj. nome de ruas         1     1
  2- PL 652/79 - serviço social escolar     1 1
  3- PL 2726/80 - Julianelli           1 2 3
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 TABELA 5 -SPESP - 80 a 82        
  Assuntos 1.80 2.80 1.81 2.81 1.82 2.82 T 
A- Gestão 1- Administrativo 6 1 3 2 11
  2- Finanças 5 4 1 1 4 15
  3- Funcionários 1 1 1 1 4
  4- Organização Interna 11 4 11 6 5 5 42
  5- Convênios  1 2 1 4
  6- Eleições         2 1 3
B- Associados  2- Inadimplentes   3 3  6
  3- Anuidades/tabelas 1 2   1  4
  4- Cadastro 1 1 1   1 4
C- Comissões 1- Trabalho 1 1 1     1 4
  2- Pesquisa Dieese 4 1 4 3 1 13
  3- Bolsa de Emprego 2     2
  4- Divulgação 5 3 4 2 2 3 19
  5- Sindicalização 2 1 1 2 1 7
  6- Educação 3 4 2 4 4 2 19
  7- saúde 2 8 4 3 2 19
  8- Cultural 1 4 2 4 3 14
  9- Inform. E Orient. Profissional 1      
  10- Estudantil   1 2 3 1 7
  1- Denúncias       2    2
F- Atividades- 1- Livro     1   1   2
  2- Palestras/Entrevistas  1 1 3 1 1 7
  3- Plantão 1 1 1 1 4
  4- Assembléias/reuniões abertas 2 1 3 2  9
  5- Eventos 2 5 2 1 1 11
  6- Cursos 1 1 1       3
G- Articulação - 1- políticos 1 1  1 1   4
  2- entidades gerais      3 3
  3- entidades psi-sindicais   2 4 4 3 13
  4- CFP & CRs 2 9 7 6 4 4 32
  5- Movimento sindical 5 10 11 7 6 5 44
H- Reivindicações 1- Funcionalismo 1 1 8 1    11
do psicólogo 2- Psicotécnicos 5 4 1 1 5 16
  3- Dissídio coletivo 1  1 4 1 7
  4- Privado   2 3 3 8
I- Políticas 1- Demissões 5 3    7   15
  2- Menor/FEBEM 2   3 1 6
  3- Tabela de honorários 1 1    2
  4- Campanha - mercado de trabalho 1   1 1 3
  5- Julianelli 1 4    5
  6- IR  1 6 2 6 1 16
  7- Currículo  3 1  1  5
  8- Professores   1  1  2
  9- Psicólogo na delegacia    4  4
  10- Creches    4  4
  11- Pró-família      3 3
  12-SMP      1 1
J- PLS 1- Aposentadoria-prof 25 anos   1        1
  2- PL assist. Psi nas escolas  2 2 4  8
  3- Psi, Fi e sociol no 2 grau     3 1    4
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 TABELA 6 -CRP - 80 a 83         
  Assuntos 2.80 1.81 2.81 1.82 2.82 1.83 2.83 T 
A- Gestão 1- Administrativo 3 1 3 3 4 4 1 19
  2- Finanças 3 2 1 7 3 1 17
  3- Funcionários   1 1 3  5
  4- Organização Interna 3 5 7 4 10 1  30
  5- Divulgação          
  6- Eleições   1 1 6 1 9
  7- Demissões    1 2  3
B- Associados  1- Inscrições 13 22 21 24 27 25 8 140
  2- Inadimplentes          
  3- Anuidades/tabelas  1 5 1 2 1 10
  4- Cadastro       1 1 2   4
C- Comissões 1- Psicologia Organizacional  1    1
  2- Ética 2 9 8 15 11 14 7 65
  3- Delegacias 7 11 2 4 10 8 2 48
  4- Publicação/boletins 1 4 4 2 3 8 1 23
  5- Credenc. De supervisor 1 1 1 3  6
  6- Cultural  1     1
  7- saúde  3 3 2 2 4 3 17
  8- Ensino  1 3 3 1  8
D- Ética -  1- Consultas   1  2 1    4
  2- Denúncias   1    1
  3- Processos 1 3 2 11 4 8 2 31
  4- Advertência       1 1
  5-PJ   2 2 2 3 3 2 14
E- Fiscalização 1- Comissão 6 2 6 6 8 9 3 40
  2- Práticas Alternativas  1 2  1 1 5
F- Atividades- 1- Exercício da Profissão 1    1  1   3
  2- Palestras/Entrevistas  2 5 5 8 4 2 26
  3- Plantão 1      1
  4- Assembléias   3 1  1 5
  5- Eventos 1 1 4 6 2 1 15
  6- Divulgar empregos         2    2
G- Articulação - 2- entidades gerais 1 3 1 3 2 2 1 13
  3- entidades psi 3 4 1 5 2  15
  4- CFP & CRs 3 13 10 15 16 10 4 71
H- Reivindicações 1- Funcionalismo   1 6 1 2 3 1 14
do psicólogo 2- Psicotécnicos  3 3 3 3 4 1 17
I- Políticas 1- Formação profissional 1              
  2- Resoluções CRP 2 2 4 4 4 3  19
  3- Demissões nas faculdades 1 1 12 2 1 1 18
  4- Psicologia no segundo grau 1 2 1  4
  5- Dedução do IR  5 3 6 2  16
  6- Convênios  1     1
  7- Pesquisa perfil do psicólogo 2 5 4 2  13
  8- Estágios  1 6   7
  9- INAMPS   2 1   3
  10- Psicanálise 1 1 1 1 1 5
  11- Orientador educacional   1    1
  12- Psicomotricidade   1    1
  13- Currículo- faculdades    3   3
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  14- Residência psicologia clínica     1  1
J- PLS 1- Lei de execução penal     3      1 4
  2- 233/81 - cargos de psi, escolar, clínico 2   2
  3- Assistência psi em escolas PL 519  7   7
  4- PL 6994/82     1 2 1 1 5
  5- PL 32/82         1 4 1 6
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 TABELA 7 -SPESP - 83-85        
  Assuntos 1.83 2.83 1.84 2.84 1.85 2.85 T 
A- Gestão 1- Administrativo 2 1 2 2 1 8
  2- Finanças 2 3    5
  3- Funcionários 1 2 3 2 3 3 14
  4- Organização Interna  7 3 3 3 2 18
  5- Divulgação  1 1   2
  6- Eleições     1 1 2
  7- Demissões    2 1 3
B- Associados  1- Inscrições 4 8 12 9 8 7 48
  2- Inadimplentes 2   1 3
  3- Anuidades/tabelas    1  1
                  
C- Comissões 1- Acompanhamento sindical 2 2  2 1  7
  2- Saúde 4 2 4 1 1 1 13
  3- Interior 6 1 1 3 1 12
  4- Divulgação 3 2 2 4 4 2 17
  5- Cultural 5 3 3 3  14
  6- Educação 3 1 1 3 2 1 10
  7- Trabalhador 2     2
  8- Honorários  3 1   4
           
F- Atividades- 1- Palestras/Entrevistas   3  1 2  6
  2- GTs 2 1     3
  3- Assembléias/reuniões abertas 1 2 1 1 2 3 10
  4- Eventos 3 2 1 1 2 3 12
  5- Cursos    3 3 1 7
  6- Livro DIEESE  2 1  3
                  
G- Articulação - 1- políticos   1 2      3
  2- entidades sindicais gerais 4 5 6 3 1  19
  3- entidades psi-sindicais 3 3 3 5 3 17
  4- CFP & CRs 1 5 4 6 1 1 18
  5- profissionais liberais 2 1  1 4
  6- Estudantes 1          1
H- Reivindicações 1- Funcionalismo 3 1 7 4 3 2 20
do psicólogo 2- Psicotécnicos 5 4 4 3  16
  3- queixas 1 2 1 1 5
           
I- Políticas 1- Febem, FABES, menor 1 5 3 3    12
  2- Demissões 2     2
  3- Clinica INAMPS  6 1   7
  4- SMP  4 6  2 12
  5- Apoio Movimentos Gerais 2 1   1 4
  6- Diretas Já  1 2   3
  7- Ambulatório Jaçanã   2   2
  8- Central de emprego    2  2
  9- Autônomo    1  1
           
J- PLS 1- técnico-administrativo 4 1        5
  2- psicologia no hospital   1 1  2
  3- Psi, Fi e sociol no 2 grau     4 1 1 1 7
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 TABELA 8 -CRP - 83 a 86         
  Assuntos 2.83 1.84 2.84 1.85 2.85 1.86 2.86 T 
A- Gestão 1- Administrativo 6 8 9 5 5 4 2 19
  2- Finanças 7 9 7 4 3 4 1 35
  3- Funcionários 6 9 11 5 9 5 3 48
  4- Organização Interna 13 13 16 13 12 2 69
  5- Eleições 5 1 2 1 1 10 3 23
  6- Demissões   3 3 2 1 9
B- Associados  1- Inscrições 2  4 5 1 1  13
  2- Inadimplentes 1 1 3 3 3  11
  3- Anuidades/tabelas  1 2 1 4 8
  4- Cadastro 1 1 4  2    8
C- Comissões 1- Instituição 1 2 4 2 2 11
  2- Ética 7 3 5 7 4 3 29
  3- Delegacias 10 6 10 7 5 10 3 51
  4- Divulgação e contato 12 6 9 9 4 2 3 42
  5- Credenc. De supervisor 6 5 4 6 4 2 27
  6- Educação 4 4 3 2 4 2 19
  7- saúde 6 8 6 5 5 12 3 45
  8- Diretoria 2 5 2 6 3 1 19
  9- Organizacional 1  4 1 6
  10- da Mulher    5 1 6
D- Ética -  1- Consultas 1 1      1  3
  2- Denúncias 5 1 1 1 8
  3- Processos 6 11 12 6 9 13 3 60
  4-PJ 1 2 5 5 6 1  20
E- Fiscalização 1- Comissão 6 7 8 8 13 1 43
  2- Práticas Alternativas     2 1 3
F- Atividades- 1- Exercício da Profissão     3 4 1    8
  2- Palestras/Entrevistas 3 3 14 4 8 1 2 35
  3- Plantão 1 1     2
  4- Assembléias   3 1  4
  5- Eventos 3 2 2 4 1 12
  6- Resoluções  1 1 2 2  6
G- Articulação - 1- Políticos 1  1 3 4 1  10
  2- entidades gerais 1 3 5 8 4 3 1 25
  3- Sindicato 7 4 11 1 2 2 1 28
  4- CFP & CRs 8 9 11 8 11 7 1 55
H- Reivindicações 1- Funcionalismo - comissão 8 10 17 3 3    36
do psicólogo 2- Psicotécnicos 4 3 9 4 6 1 1 28
  3- Campo de trabalho     3        3
I- Políticas 1- Apoio a movimentos 5 2 1 2 3  13
  2- Lei 6994 3 1 3 2 4  13
  3- FABES 5 1 2   8
  4- Menores 2 5 3 1 1 1 13
  5- Demissões  6 2 3 3 4 18
  6- Diretas Já  6     6
  7- Código de ética  2 3 1 3 1 10
  8- Ensino 2 grau   4    4
  9- Apae   4 1   5
  10- Psicomotricista   1 1 1 1 4
  11- Constituinte    17 6 1 24
  12- Congresso CRP      4 4
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  13- Honorários profissionais      4 4
J- PLS 1- Hipnose - psicólogo 1  1        2
  2- Técnico em administração 3 1     4
  3- Execução Penal 1      1
  4- PL 6994/82  2 2    4
  5- Pls gerais  2 8 1 1 1 13
  6- Psicologia no Esporte   2    2
  7- Musicoterapeuta     1 2      3
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Gráfico 1 - Reivindicações dos psicólogos 
discutidas em reuniões do SPESP (74-76)

1- Funcionalismo
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Gráfico 2- Atividades do SPESP (74-76) dirigidas ao 
psicólogo
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Gráfico 3 -Reivindicações dos psicólogos 
discutidas em reuniões do SPESP (77-79)

1- Funcionalismo
2- Psicotécnicos
3- Tabela
4- Piso salarial
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Gráfico 4 - Atividades do SPESP (77-79) dirigidas ao 
psicólogo

 1- Plantão
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psicólogos
3- Eventos
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Gráfico 5 - Assuntos e Lutas Gerais discutidos em reuniões do SPESP (77-79) 1- Abertura
mercado de
trabalho
2- Formação
Profissional

3- Organização
de psicólogos

4- Auxiliar de
psicólogo

5- Orientacao
aos estudantes

6- Estagiários

7- Honra ao
mérito  
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Gráfico 6 - Assuntos e Lutas gerais discutidos em reuniões do CRP (74-77)

1- Regimento Interno
2- Código de Ética
3- Formação/estágio
4- Controle
5- Testes psicológicos, leigos
6- Dedução IR
7- Formação Profissional
8- Currículo Mínimo
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Gráfico 7 - Atividades do CRP (74-77) dirigidas ao 
psicólogo 

2- Palestras/Entrevistas
3- Psicólogo do Ano
4- Assembléias
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Gráfico 8 - Comissões discutidas nas reuniões do CRP (77-80)

1- Tomada de Contas

2- Ética

3- Delegacias

4- Publicação/boletins

5- Credenc. De
supervisor

6- Fiscalização

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Número de 
incidência

2.77 2.78 2.79 2.80

Semestres

Gráfico 9 - Assuntos e Lutas Gerais discutidos em reuniões do 
CRP (77-80) 1- Auxiliar de psicólogo

2- Campanha Psi na escola

3- Código de ética

4- Questões trabalhistas

5- Psicólogo Especialista

6- Chefia de serviço
psicológico
7- Currículos de Psicologia

8- Normas p/ supervisão de
estágio
9- Psicólogos x orient.
Educac.
10- Cred. De cursos de pós e
grad.
11- Formação Profissional
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Gráfico 10 - Assuntos discutidos pela Comissão de Ética do 
CRP (77-80)

1- Consultas

2- Denúncias
3- Processos

4- Advertência

5- Exercício Ilegal
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Gráfico 11 - Atividades do CRP (77-80) dirigidas ao 
psicólogo

1- Exercício da
Profissão
2- Palestras/Entrevistas

3- Psicólogo do Ano
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Gráfico 12- Comissões discutidas nas reuniões do 
SPESP (80-82)

1- Trabalho

2- Pesquisa Dieese

3- Bolsa de Emprego

4- Divulgação

5- Sindicalização

6- Educação

7- saúde

8- Cultural

9- Inform. E Orient.
Profissional
10- Estudantil
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Gráfico 13 - Articulação com entidades discutida em reuniões do 
SPESP (80-82)

1- políticos

2- entidades gerais

3- entidades psi-sindicais

4- CFP & CRs

5- Movimento sindical
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Gráfico 14- Reivindicações dos psicólogos discutidas em 
reuniões do SPESP (80-82)

1- Funcionalismo

2- Psicotécnicos

3- Dissídio coletivo

4- Privado
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Gráfico 15 - Assuntos relativos a gestão interna discutidos nas 
reuniões do SPESP (80-82)

1- Administrativo

2- Finanças

3- Funcionários

4- Organização Interna

5- Convênios

6- Eleições

7- Demissões
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Gráfico 16- Assuntos e Lutas gerais discutidos em reuniões do 
SPESP (80-82)

1- Demissões

2- Menor/FEBEM

3- Tabela de honorários

4- Campanha - mercado de trabalho

5- Julianelli

6- IR

7- Currículo

8- Professores

9- Psicólogo na delegacia

10- Creches

11- Pró-família

12-SMP
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Gráfico 17- Comissões discutidas nas reuniões do CRP (80-83)

1- Psicologia Organizacional

2- Ética

3- Delegacias

4- Publicação/boletins

5- Credenc. De supervisor

6- Cultural

7- saúde

8- Ensino

9- Fiscalização
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Gráfico 18- Assuntos e Lutas Gerais discutidos em reuniões do CRP (80-83)

1- Formação profissional
2- Resoluções CRP
3- Demissões nas faculdades
4- Psico logia no segundo grau
5- Dedução do IR
6- Convênios
7- Pesquisa perfil do psicó logo
8- Estágios
9- INAM PS
10- Psicanálise
11- Orientador educacional
12- Psicomotricidade
13- Currículo- faculdades
14- Residência psico logia clínica
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Gráfico 19 - Articulação com entidades discutida em reuniões do 
SPESP (83-85)

1- políticos
2- entidades sindicais gerais
3- entidades psi-sindicais
4- CFP & CRs
5- profissionais liberais
6- Estudantes
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Gráfico 20 - Reivindicações dos psicólogos discutidas em 
reuniões do SPESP (83-85)

1- Funcionalismo
2- Psicotécnicos
3- queixas
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Gráfico 21 - Assuntos e Lutas Gerais discutidos em reuniões do 
SPESP (83-85)

1- Febem, FABES, menor
2- Demissões
3- Clinica INAMPS
4- SMP
5- Apoio Movimentos Gerais
6- Diretas Já
7- Ambulatório Jaçanã
8- Central de emprego
9- Autônomo
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Gráfico 22 - Projetos de Lei discutidos nas reuniões 
do SPESP (83-85)

1- técnico-administrativo
2- psicologo no hospital
3- Psicologia no 2 grau
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Gráfico 23 - Comissões discutidas nas reuniões do SPESP (83-85)

1- Acompanhamento sindical

2- Saúde

3- Interior

4- Divulgação

5- Cultural

6- Educação

7- Trabalhador

8- Honorários
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Gráfico 24 - Articulação com entidades feita pelo CRP (83-86)

1- Políticos
2- entidades gerais
3- Sindicato
4- CFP & CRs
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Gráfico 25 - Comissões discutidas nas reuniões do CRP (83-86) 

1- Instituição
2- Ética
3- Delegacias
4- Divulgação e contato
5- Credenc. De supervisor
6- Ensino
7- saúde
8- Diretoria
9- Organizacional
10- da Mulher
11- Funcionalismo
12- Psicotécnicos
13-Fiscalização
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Gráfico 26 - Assuntos e lutas gerais discutidos nas reuniões do CRP (83-86)

1- Apoio a movimentos
2- Lei 6994
3- FABES
4- Menores
5- Demissões
6- Diretas Já
7- Código de ética
8- Ensino 2 grau
9- Apae
10- Psicomotricista
11- Constituinte
12- Congresso CRP
13- Honorários profissionais
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ANEXO 2 
 
 

CARTA DE CESSÃO 
  
 
 

 
Eu, __________________________________ , 

RG __________________ , declaro para os devidos fins 

que concedo o direito de utilização de minha entrevista e 

foto cedidas a Domenico Uhng Hur, RG 26.179.623-9 e 

CPF 269437908-70, no dia __ de __________________ de 

200_ em São Paulo, para fins de sua pesquisa de pós-

graduação, salvaguardando a limitação abaixo citada: 

 

- Reservo-me o direito de indicar as partes da entrevista que 

não desejo que sejam utilizadas. 

 

 

Sem mais no momento subscrevo-me,  

 

 

 

 

                  __________________________ 

 

_______________,____, de ____________ de 200_. 



 

 

244

 

ANEXO 3 – DEPOIMENTOS 
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Waldecy Alberto Miranda 
Entrevista realizada em 29 de junho de 2004 – consultoria 
Fundador da APPESP, tesoureiro de 69 a 72, presidente da APPESP e do sindicato (72 a 73), 
vice-presidente do Sindicato (74-77), presidente do CRP-06 (74 a 77, 77 a 79) e presidente do 
CFP (80 a 82). 
 
 

Gostaria que o senhor me contasse sobre a sua participação nas entidades de classe 
de São Paulo, CRP e Sindicato, é uma entrevista aberta... 
 
 Todo esse movimento de regulamentação da Psicologia começou nos anos 50, então 
em 58 surgiu o curso de Psicologia na USP, foi o primeiro curso de Psicologia no Brasil, 
ainda não tinha profissão de Psicologia. Eu me formei em Pedagogia e fui convidado por um 
colega que trabalhava no SENAI para trabalhar no serviço de Psicologia do SENAI de São 
Paulo, cujo chefe era o Doutor Oswaldo de Barros Santos. Nesse momento que eu escolhi, eu 
trabalhava em banco, resolvi fazer esse concurso no SENAI, fui aprovado lá e entrei em 
contato com a Psicologia Aplicada, então havia algumas aplicações que a gente aprendia no 
curso, alguns testes que a gente aprendia no curso, além dos testes, as medidas estatísticas que 
a gente aplicava na Psicologia, estava trabalhando com isso e daí não parei mais de trabalhar 
na área da Psicologia e fiquei na Psicologia do Trabalho, na Psicologia organizacional. Aí, lá 
do SENAI fui para uma consultoria e da consultoria fiz um concurso na CMTC, fui ser 
psicólogo, auxiliar de psicotécnica no CMTC, no local de divisão para seleção e orientação e 
depois eu fui chefe, fiquei onze anos lá. De lá, do CMTC, fui fazer exames de motoristas, 
naquela época, na década de 70 surgiu a obrigatoriedade de exames psicológicos de motorista. 
Fui fazer exame de motorista e depois fui convidado para um cargo de gerente de seleção na 
Light São Paulo/Rio. A Light que virou Eletropaulo. Na Light fiquei uns três-quatro anos e 
depois fui para a Mercedes Bens, fui gerente em seleção e recrutamento e depois disso virei 
profissional liberal, fiquei oito anos lá na Mercedes. Depois, profissional liberal, consultor, 
faz vinte e poucos anos que sou consultor; eu tenho minha empresa. Sempre tratando da área 
de Psicologia aplicada ao trabalho, os problemas do homem no trabalho, avaliação 
psicológica, seleção, treinamento, orientação a empresas, empresários, faço isso a todo esse 
tempo. 

Mas eu tive uma participação no movimento de classe. Começou com um convite do 
Dr. Oswaldo de Barros, meu antigo chefe do SENAI, eu já tinha saído de lá, para a fundação 
da Associação Profissional dos Psicólogos de São Paulo. Porque os psicólogos estavam 
lutando, um grupo de psicólogos mais antigos que eu, o Oswaldo de Barros, Odette 
Lourenção, Mathilde Neder, Arrigo, o pessoal estava querendo fundar uma Associação de 
classe, um Conselho, como tem os médicos. Os psicólogos sentiam muitas dificuldades em 
trabalhar por causa do bloqueio dos médicos, subordinados aos médicos e eles queriam ter sua 
entidade, a sua lei de regência. E entrei nesse movimento quando foi fundada a Associação 
Profissional dos Psicólogos de São Paulo, foi um pré-sindicato e foi na PUC a reunião, num 
sábado. E lá fui indicado para ser o tesoureiro dessa primeira diretoria que o Oswaldo de 
Barros era o presidente. Na outra gestão fiquei presidente da Associação Profissional dos 
Psicólogos e durante a minha gestão, a associação tornou-se sindicato. O ministro do Trabalho 
deu a Carta Sindical para a gente, porque o governo interferia muito nas profissões, 
principalmente nas liberais, era época de ditadura, o pessoal tinha medo, tinha medo também 
dos psicólogos. Tinham medo do pessoal de esquerda e todo mundo que era intelectual era de 
esquerda, então eles tinham um receio, era difícil conseguir as coisas. Nós conseguimos a 
carta sindical porque o ministro disse para o pessoal ‘Olha, vocês querem ter um Conselho, a 
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Ordem dos psicólogos, vocês precisam se organizar, mostrar que vocês são organizados, 
primeiro tem que ter um sindicato e mostrar que há um interesse de um número x de 
psicólogos em se reunir’. Por isso que fizemos uma reunião uma vez na PUC, o Oswaldo de 
Barros liderou isso e conseguimos um número de assinaturas para fundar a Associação 
Profissional. E foi fundada, foi na PUC, a Associação Profissional. Virou Sindicato, o 
primeiro Sindicato dos Psicólogos do Brasil, e eu fui o presidente nessa virada. Aí nós 
fizemos eleição para o Sindicato, fiquei como vice-presidente e o Cambraia como presidente, 
enfim, nesse momento foi fundado o Conselho Federal de Psicologia, em 71. A lei finalmente 
foi aprovada depois de muita discussão, muitas dúvidas, dificuldades no Congresso. O 
deputado Lauro Cruz ajudou muito a gente, ele é famoso na profissão, foi até homenageado 
por nós quando eu estive no Federal. Afinal saiu a Lei que fundava o Federal. A lei 4119 de 
62 não tinha nela, o que estava proposto pelos psicólogos, que eram os Conselhos. Foi tirado, 
foi tirado pelo governo, foi tirado os Conselhos da lei. O medo que eles tinham da 
organização política dos psicólogos. Então criaram a profissão de psicólogo, os cursos de 
Psicologia, tudo mais, mas não os conselhos. Bom, já foi um passo essa lei, pois o pessoal 
começou a se inscrever para ter a carteira de psicólogo que o MEC, o Ministério de Educação, 
dava essa carteira. Para quem já trabalhava pelo menos há cinco anos em instituições idôneas, 
dependendo do currículo da pessoa, o MEC criou uma comissão no Rio, e essa comissão 
analisava os pedidos dos candidatos ao título dos psicólogos, para ter a carteira dos 
psicólogos. Então consegui essa carteira do MEC também e muitos outros conseguiram, aqui 
em São Paulo, no final das contas nós já tínhamos quase 800 pessoas assim, quando o 
Conselho Regional se instalou. Então só uns seis anos mais ou menos depois que veio a ser 
instalado o Conselho Federal e eu fui à Brasília representar o Sindicato dos Psicólogos. Tinha 
se transformado naquele momento, então ainda fui convidado como Associação Profissional, 
eu e o Oswaldo de Barros. E o Arrigo foi pela Sociedade de Psicologia de São Paulo. E nós 
fomos para lá com a ajuda dessas entidades, aí não tinha ajuda nenhuma para ir para Brasília 
fundar o Conselho Federal, instalar o Conselho Federal, que já tinha sido criado. Foi no 
Ministério do Trabalho essa reunião, fizemos reuniões prévias e foram convidadas várias 
entidades do Brasil todo. De São Paulo foram algumas entidades também. E nessa reunião eu 
tive uma participação ativa na construção desse Conselho Federal. Nós tínhamos que chegar 
ali no Ministério com alguma proposta, era reunião do Ministério da Educação e Ministério 
do Trabalho. E fui indicado para propor uma chapa, era um momento mais de conciliação e 
nós discutimos muito isso e fiz uma indicação de uma chapa e foi aclamada. Essa chapa foi o 
primeiro Conselho Federal de Psicologia e o Doutor Arrigo foi o presidente, em 72 para 73.  

Depois de mais ou menos uns dois anos, o Conselho Federal ficou esperando que 
saísse a regulamentação da Lei e não saía, até que eles decidiram, foi uma orientação jurídica 
do próprio Ministério do Trabalho, que eles podiam criar os Conselhos Regionais. Em 73 o 
Conselho Federal criou os Conselhos Regionais, criou seis conselhos, acho que foram seis 
conselhos. São Paulo ficou a sexta região, São Paulo e Mato Grosso. Aí o Conselho Federal 
fez uma indicação, não havia a possibilidade de votar porque não tinha ainda psicólogo 
inscrito né, fez indicação de psicólogos de São Paulo para constituir o primeiro Conselho 
Regional de Psicologia. Eu estava entre eles, eram nove efetivos e nove suplentes. Eu estava 
entre esses nomes aí e fui empossado em São Paulo, foi na sede da Sociedade de Psicologia 
de São Paulo, era a única entidade que tinha sede em São Paulo, lá na Av. Ipiranga. E nessa 
noite quando o Conselho foi empossado, precisava se reunir para eleger uma diretoria de 
quatro membros e se reuniu nessa noite mesmo e elegeu uma diretoria.  E eu fui indicado 
como presidente do primeiro Conselho Regional de Psicologia, Regional de São Paulo e Mato 
Grosso. Aí começamos a trabalhar, conhecer tudo a respeito da profissão, começamos a ver o 
que era isso, fazer contato com outros Conselhos Profissionais de São Paulo, para saber como 
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agir, como começar a sair do zero. Aí começamos a trabalhar e a instalar os Conselhos, que os 
Conselhos Regionais é que deram o suporte financeiro para o Federal. O Federal no começo 
não tinha dinheiro para nada. Dividiam as despesas deles para Brasília, ajudavam as entidades 
de classe. Aí quando os Conselhos se instalaram, eles começaram então a cobrar anuidades 
dos psicólogos. E o Conselho Regional de São Paulo começou a cuidar primeiro daqueles 
psicólogos que tinham o registro do MEC, aquela carteirinha verde do MEC. Aquela lá já 
dava direito a ser psicólogo, tinha que juntar uns documentos pessoais para conceder os 
registros. Então nós resolvemos dar a inscrição número um para o presidente do Conselho 
Federal, ele era de São Paulo, para o Arrigo, o número 2 foi para a Odette, o número 3 para a 
Mathilde, o número 4 para o Oswaldo de Barros, o número 5 foi o Theo Van Kolck. Aí 
terminou os que faziam parte do Federal, efetivos e suplentes. Aí em São Paulo, o número 6 
fui eu, era o presidente, o número 7 foi o vice e depois fomos concedendo os registros. E era 
um volume de trabalho muito grande, o pessoal procurava o Conselho, a gente divulgou, era 
uma coisa incrível.  

Éramos ajudados pela Sociedade de Psicologia, ficamos na sede lá até que 
conseguimos alugar uma sede na Av. Brigadeiro Luis Antônio, era uma casa maior, perto do 
Ibirapuera, bem perto da Avenida Brasil. Alugamos uma casa grande, bonita, começamos a 
contratar funcionários e já ficou pequena aquela casa.  

E não só registros nós fazíamos, mas também tínhamos outros problemas, como 
fiscalização, de queixas, de pessoas que estava exercendo ilegalmente a profissão. Nós não 
tínhamos ainda os instrumentos para agir, mas a gente agia. Tivemos alguns processos 
disciplinares, alguns processos por exercício ilegal da profissão, já naquele tempo. Uma vez 
eu me lembro de um colega que estava na Sears, que era aqui onde é o shopping, ele viu uma 
pessoa dando um teste para um candidato, em cima do balcão, e viu que aquilo lá era um teste 
psicológico e denunciou para nós do Conselho. Então convocamos os representantes da Sears, 
foi um advogado deles, o chefe do departamento pessoal e foram lá na Brigadeiro. Foi um 
debate, pois eles não admitiam, pois achavam que aquele era um teste americano, traduziram 
para o português e achavam que tinham o direito de usar. E nós então ameaçamos processar 
por exercício ilegal e eles concordaram que não iam mais usar aquele instrumento, porque não 
era psicólogo que usava aquilo. Enfim, foi uma briga. Brigamos com médicos também, uma 
vez eu e o Oswaldo de Barros fomos para o Hospital São Paulo, naquela maternidade São 
Paulo, porque tinha uma denúncia de uma pessoa que me procurou dizendo que ela tinha sido 
submetida a uns testes esquisitos e foi reprovada e nós fomos lá e fomos maltratados pelos 
médicos, enfim, é uma luta que estávamos começando de uma identidade da profissão.  

Depois fomos crescendo mais e fomos procurando uma sede própria, nós já tínhamos 
recursos. Fizemos assembléia geral, conseguimos aprovação dos psicólogos para comprar 
uma sede. Aí andamos tanto, procuramos tanto, até que achamos um andar todo na Av. Faria 
Lima, na frente do clube Pinheiros, aí instalamos tudo lá, foi uma coisa muito bonita. O 
Conselho foi crescendo, em São Paulo tinha muitos psicólogos, o maior Conselho era o de 
São Paulo, fomos enfrentando dificuldades com esse próprio crescimento mas fizemos um 
trabalho muito interessante.  

Fiquei dois mandatos no Conselho Regional daqui, antes de terminar meu segundo 
mandato no regional, eu fui eleito aqui no Conselho Regional para o Conselho Federal, eu e a 
Maria Ignez Longhin Siqueira. Aí nós fomos para o Conselho Federal, lá nos reunimos com 
outros psicólogos indicados e houve uma assembléia para se escolher a diretoria do Federal e 
fui indicado, fui eleito como presidente do Conselho Federal, era a segunda, terceira gestão, 
houve duas com o Arrigo, era a terceira ou quarta. Fui indicado como presidente do Conselho 
Federal, e fiquei um ano, depois fui reeleito e depois fui reeleito. Os três anos de mandato; era 
um ano por presidência. E foi uma luta muito grande, um trabalho muito grande de Conselho 



 

 

248

 

Federal, era período de ditadura e também tinha o pessoal de oposição ao Conselho Federal 
também, que achava que o Conselho era muito conservador, que tinha muito medo dos 
militares e eu não senti nada disso, o tempo que estive lá nenhuma pressão de militar 
convocando para querer impor tal e tal coisa. Eles diziam que o Conselho Regional aqui tinha 
um coronel como presidente e o Sindicato de Psicólogos tinha um major. Realmente um 
coronel foi presidente do Conselho Regional, que era o Saulo Monte Serrat, mas ele era 
professor da PUC-Campinas, não tinha nada de militar nele e o Sergio era da policia militar, 
foi presidente do Sindicato. Mas isso não foi nada imposto por nenhum militar para eles 
serem escolhidos, foram eleições livres que ocorreram. Eu no Conselho Federal tinha contato 
com o Ministro do Trabalho, eu nunca senti essa... Nós sentimos um movimento de esquerda 
se formando em São Paulo, no Rio, de oposição, que queriam assumir o poder, que queriam 
os Conselhos. Mas isso foi fruto da política do Brasil, que era aquela ditadura militar que 
ninguém gosta e queria se fazer mudanças nisso. Isso aí incentivou até em outros Conselhos 
Profissionais, começou esse movimento também. Mas aqui em São Paulo ainda enfrentamos 
projetos de lei que queriam interferir na profissão do psicólogo, aqui em São Paulo teve um 
famoso, não sei se você ouviu falar nisso, do Salvador Julianelli. E fizemos uma reunião com 
todos os Conselhos Regionais da área de saúde de São Paulo, eu coordenei esse movimento, 
nós fomos para a casa do Julianelli e conseguimos o projeto de Lei que era enorme, 
discutimos com ele que isso não era possível, que não podia ser assim. Depois fui para o 
Federal, continuamos brigando lá em Brasília também, apareciam outros também, apareciam 
outros projetos e nós tínhamos que estar atentos. Então nós corríamos lá no Congresso e 
quantas vezes fui lá falar com deputados federais, com senadores, com presidente do senado 
por causa dessas propostas de reabrir a Lei nossa de regência. A gente sempre procurava falar 
com o relator para explicar que isso não seria bom para a Psicologia por isso, por isso e por 
isso e era um trabalho muito grande.  

Com tudo isso eu trabalhava na minha profissão, na empresa que eu estava 
trabalhando e tinha que cuidar do Conselho, a gente viajava nos fins de semana, saía sexta 
feira no fim da tarde e voltava domingo à noite. Nós andamos pelo Brasil, no Regional aqui 
em São Paulo nós instalamos os escritórios regionais, fomos para Cuiabá, instalamos 
escritório regional em Cuiabá, em Campo Grande, instalamos no interior de São Paulo, em 
Santos, em Bauru, em assim, em Campinas, em Lorena, enfim, fizemos uma ampliação dos 
braços do Conselho Regional para facilitar aos psicólogos a sua inscrição; os escritórios 
recebiam as inscrições, entregavam as carteiras, assim o psicólogo não precisava vir até São 
Paulo, ter aquelas despesas que teria. Foi crescendo, o Conselho foi crescendo muito. O 
Federal também foi um trabalho muito grande, as principais coisas que fizemos lá primeiro foi 
comprar uma sede própria; o Federal tinha uma sede própria, mas era uma sede muito 
pequena, acanhada, na ala Sul, no Setor Sul. E nós conseguimos uma sede própria, ampla, 
muito boa, vendemos aquela, com aquele dinheiro compramos a outra, pagamos uma 
diferença, onde está até hoje o Conselho Federal instalado; isso que estou falando para você, o 
Conselho Federal em 81, faz vinte e poucos anos, ele está instalado lá até hoje, naquele setor, 
Brasília Rádio Center, edifício no Setor Norte. Compramos essa sede. 

Depois lutamos muito para, uma luta que foi vitoriosa, para que o cliente do psicólogo 
pudesse deduzir suas despesas com o psicólogo no Imposto de Renda. Algo que só era 
concedido para os médicos e aos dentistas e nós conseguimos. E o pessoal de esquerda, que 
era oposição em São Paulo já, lá no Conselho Federal a gente tinha também uns dois ou três 
representantes daquele movimento e eles não acreditaram que isso seria concedido pelo 
Governo Militar da época, e nós conseguimos, eles acharam que ia ser dado com uma mão e 
tirado por outra, alguma coisa viria por trás disso, mas faz vinte e poucos anos que está aí, o 
cliente do psicólogo podendo abater despesas com psicólogo. Foi uma grande vitória nossa 
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como profissão, saiu na imprensa, no Jornal Nacional, dei entrevista para esses órgãos e 
lutamos contra essas pessoas que queriam mexer com a Lei de regência. Foi um movimento 
muito grande, também trabalhamos muito para colocar a Psicologia no esporte. Fizemos uma 
reunião no Rio com as Confederações brasileiras de esporte, mas não houve muita 
repercussão, nem todas compareceram e nós estávamos no final de mandato e víamos a 
Psicologia do Esporte como um campo muito grande para o psicólogo, embora não 
estivéssemos bem preparados, mas era, é um campo muito grande, que ainda é pouco, até 
hoje, vinte e poucos anos depois que ainda é muito pouco explorado pelo psicólogo. Mas a 
Confederação Brasileira de Vôlei sentiu essa necessidade, o vôlei anda na frente dos outros 
esportes coletivos, sentiu essa necessidade de ter um psicólogo. E hoje temos vários casos de 
psicólogos atuando em equipes, mas ainda é muito pouco, tem muitos esportes no Brasil, tem 
muita coisa. Na Olimpíada passada, foi o Shiniashiki, foi o psicólogo, o único psicólogo, 
imagine, como é que vai conseguir fazer esse pessoal ter uma atuação em equipe, um 
comprometimento maior e tudo mais, ele sozinho com todos aqueles esportes do Brasil. Isso é 
um movimento que precisa além de muitos outros psicólogos, um movimento que tem que 
trabalhar muitos anos antes de chegar à Olimpíada. Até que foi alguma coisa que já se fez e 
hoje já se tem o psicólogo trabalhando no esporte. Outras áreas se abriram depois para o 
psicólogo, mas o mercado de trabalho já não estava muito fácil para o psicólogo.  

E quando nós deixamos o Conselho Federal houve esse movimento de oposição, que 
acabou ganhando as eleições aqui do Sindicato, do Conselho Regional de São Paulo e depois 
do Conselho Federal. E deu uma outra direção ao movimento e depois a porta política se 
abriu, a ditadura acabou e nós éramos muito fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União, 
nós não éramos subordinados ao Ministro do Trabalho, tinha uma vinculação só, mas 
tínhamos uma independência administrativo-financeira, como até hoje, né. E nós sempre 
procuramos preservar a Lei de regência nossa e o pessoal de esquerda tentou uma época 
modificar a Lei, porque ela tinha muitas coisas que precisavam ser melhoradas mesmo, mas 
se você abrisse essa possibilidade, iria entrar um monte de emendas que iriam desfigurar a Lei 
de regência nossa. Eles no fim acabaram se conscientizando que não deviam mais mexer nisso 
e pararam de falar nisso. E foi a melhor coisa. E também as especialidades, nós achamos que 
na época ficava difícil conceder o título de especialista. Agora foi feito por esse pessoal, então 
tem uma parte que tem título de especialista, tem outra parte que não quis ter, então não vi 
tanta repercussão nisso. Mas a orientação mudou, a orientação do movimento da Psicologia 
mudou por um lado que chamamos de esquerda, que hoje acho que não tem muito sentido em 
falar de direita ou de esquerda. Mas o principal foi essa preocupação que eles têm com os 
problemas do mundo, nós estávamos muito preocupados com os problemas da profissão, eu 
tenho muita coisa para tentar na profissão e eles se mostraram muito preocupados com os 
problemas maiores, macro-problemas do Brasil e do mundo, até hoje se trata muito em falar 
em... eles se filiaram em movimentos políticos também, que nós nem podíamos, nem pode, 
né, mas com essa abertura do Brasil, pode tudo agora. Eles se filiaram a movimentos 
políticos, à CUT, o sindicato dos psicólogos é filiado a CUT, eu sempre fui contra isso, o 
Sindicato dos psicólogos tem que se filiar aos profissionais liberais, às profissões de saúde, 
mas entenderam que tinha que ser a CUT. E ficou, acho que um peixe fora d’água. E o 
próprio Conselho Regional e Federal foram por essa linha de atuação e noto uma preocupação 
muito grande em falar em alguns problemas maiores, como a luta anti-manicomial, que os 
menores de 16 anos não podem ser responsabilizados, contra a redução da idade penal e 
outros movimentos contra a fome, alfabetização e tal, que eu não vejo que são movimentos 
que os psicólogos deviam estar tão a sério tratando, quando tem tantas coisas da profissão que 
precisam ser tratadas e que não foram e não são tratadas. A fiscalização do exercício 
profissional, eles achavam que nós fiscalizávamos, o problema é fiscalizar; não, fiscalizar é 
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uma parte, é uma função de qualquer Conselho Profissional. Porque você combate aqueles 
que estão exercendo ilegalmente a profissão, que estão tomando seu mercado de trabalho e 
você orienta aqueles psicólogos que estão errando, que estão cometendo erros,  que podem ser 
orientados e ser punidos. O que está acontecendo até hoje, mas não há a preocupação séria 
com o foco que é a profissão do psicólogo, o desenvolvimento do psicólogo como 
profissional, a credibilidade do psicólogo. Afastar essas técnicas alternativas que estão 
invadindo o campo e tornar a profissão cada vez mais acreditada junto ao público, ao 
Governo, às entidades, eu não vejo o movimento nessa linha.  

Acho que nós perdemos muito tempo com essas preocupações políticas sindicais, é 
uma mistura que você não sabe se o Conselho é Sindicato e se o Sindicato é Conselho. O 
Sindicato tem a sua função e eu fui um fundador do Sindicato, de lutar pelo profissional por 
mercado de trabalho, criar bolsa de empregos, cursos, tudo mais, isso é função do Sindicato e 
não é do Conselho. O Conselho é orientar o psicólogo no exercício da profissão, regulamentar 
a profissão, ver novos campos de atuação do psicólogo, fiscalizar o exercício. Então se 
criaram outros Conselhos Regionais, muito bem, tem que criar mesmo, está crescendo tanto o 
número de psicólogos. E criou-se Confederação de Sindicato, Confederação disso, daquilo, 
um movimento muito assim na linha de política ideológica, de vamos fazer reunião, de vamos 
convocar, de vamos ouvir as bases, mas não vejo até hoje nada de concreto, de sério mesmo 
sendo feito em função do crescimento da profissão, da credibilidade maior da profissão.  

Acho que houve um movimento contra os fundadores, que os fundadores foram 
esquecidos, os fundadores foram esquecidos. Parece que esse pessoal novo viu a Psicologia 
como uma coisa que começou agora, que surgiu agora a Psicologia, a Psicologia existe desde 
quando o homem nasceu. Como Ciência ela é nova, tem um século e pouco, mas eles acharam 
que começou agora, parece que acharam que começou agora, então não tem passado, para eles 
não tem passado. E o que foi feito, eles minimizaram o que foi feito, o que foi conseguido, foi 
uma luta de grandes psicólogos, de grandes nomes da Psicologia de São Paulo, no Brasil, para 
conseguir que o Brasil tivesse uma Lei que criou a profissão de psicólogo, que no mundo... 
Fui uma vez para a Argentina representando o Conselho Federal, eles queriam fazer um 
movimento na América do Sul e ninguém tinha profissão regulamentada, até levei a nossa Lei 
para eles e tudo, não tinha. Brasil foi pioneiro, deu um passo a frente, essa profissão que é tão 
antiga no mundo todo, mas que no Brasil era muito nova e que foi crescendo um número de 
psicólogos muito grande, maior que o mercado oferece. Isso gerou também muito 
descontentamento com os que dirigiam os órgãos, achavam que nós tínhamos que arrumar 
emprego, criar emprego para os psicólogos e nós lutávamos muito contra a criação de novas 
faculdades, mas não era da nossa alçada impedir, isso era com o Ministério de Educação, com 
o Conselho Federal de Educação. Isso criou uma revolta, achando que nós tínhamos que dar 
emprego para o pessoal, que os cursos eram muito fracos e tal, nós fizemos até reunião com o 
Conselho Federal de Educação na minha gestão, sobre isso, mas eram só contribuições.  

Em Brasília eu congreguei os Conselhos Federais da área de saúde, por causa de 
projetos como Julianelli e tais. Nós reunimos os Conselhos Federais da área de saúde e até fui 
o primeiro presidente desse grupo, agregava todo o pessoal, fisioterapia, nutricionista, 
assistente social, medicina. Enfim, foi um movimento bom esse, de união, ficou conhecido 
também entre outros conselhos. Depois nós participávamos também das reuniões dos 
Conselhos Federais das Profissões Liberais, então eu conhecia o pessoal da Engenharia, de 
outros conselhos grandes, a OAB, então pudemos ter informações deles, que ajudaram a gente 
também. Para se firmar como profissão reconhecida. Findada a minha gestão no Federal não 
participei mais de movimentos, enfim já era da Sociedade de Psicologia de São Paulo, 
comecei na Sociedade de Psicologia de São Paulo, fui secretario, não sei que secretario que 
fui lá, e depois quando me engajei na Associação Profissional dos Psicólogos que o Oswaldo 
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de Barros me convidou, daí eu vim, nesse tempo todo fiquei uns quinze anos mais ou menos 
engajado em movimentos de sindicato, de Conselho Regional, Federal, Sociedade de 
Psicologia. Aí, eu parei com isso, não participamos mais desses movimentos, porque tomou 
outro rumo também que achávamos que não era o melhor para a Psicologia e continuo 
achando que não é e não vejo que trouxe grandes contribuições para a Psicologia. Esse 
pessoal achava que os antigos eram continuístas, que não queriam deixar... Só que hoje tem 
gente aqui, tem pessoas, colegas aí do Conselho Regional por exemplo ou do Federal que 
estão há vinte-vinte cinco anos. Desde quando eles ganharam a eleição do Sindicato, quer 
dizer isso foi 80, faz vinte e cinco anos, vai do sindicato para Conselho Regional, do Regional 
vai para o Federal, do Federal volta para o Regional, então virou uma profissão, parece o 
Lula, né, que ficou presidente do Sindicato e nunca trabalhou mais, né. Enfim, não vivem só 
disso, mas ficou uma coisa, então se não é continuísmo isso; é a mesma coisa! E nós não 
vimos, conversando com os colegas, agora sou da Academia Paulista de Psicologia, fui eleito 
na Academia, para minha felicidade, uma honra muito grande a minha, na cadeira do Oswaldo 
de Barros, que era uma pessoa muito amiga minha, que foi meu chefe no SENAI, primeiro 
chefe e que me convidou para a Academia outras vezes e eu não participei, mas, ele acabou 
falecendo assim, mais ou menos sem que gente esperasse que ele falecesse, tão rápido assim e 
a Academia me concedeu a cadeira dele, para ocupar a cadeira que o patrono é o Roberto 
Mange, foi um nome expressivo na Psicologia do Trabalho no Brasil e o primeiro ocupante 
era o Oswaldo de Barros e agora sou eu o segundo ocupante, com muita honra. Então eu estou 
na Academia, sou o diretor de eventos da Academia, a Academia atua assim em solenidades 
de posse para psicólogos, de conceder prêmios acadêmicos, a trabalhos científicos para 
qualquer área da psicologia e acho que está muito bom, continuo trabalhando na minha 
profissão, e acho que dei uma contribuição para a Psicologia no Brasil como profissão, acho 
que ajudei muito a Psicologia a se firmar como Ciência, como profissão principalmente, 
colaborando aí com a criação de órgãos, participei um pouco dessa história da Psicologia.  

Aliás tem um livro, você conhece esse livro69 aqui? Você leu? Fala muita coisa do que 
falei para você, por exemplo isso aqui na capa é a ata da primeira reunião de fundação que a 
Geraldina foi a secretária, Porto Witter, está a minha assinatura aqui embaixo. Então acho que 
isso foi feito agora, há pouco tempo, quando fez vinte anos, em 94 e então o que estou falando 
para você é uma realidade, uma coisa que vivi e não me arrependo de ter vivido, trabalhei 
muito e deixei em muitos fins de semana minha família sozinha para correr atrás desse 
movimento da Psicologia, mas não me arrependo não, acho que fiz alguma coisa e está aí a 
História, está aí e qualquer um que quiser a História, vai ver quem foram as pessoas que 
trabalharam; e que outros colegas continuam trabalhando com uma linha que você pode não 
concordar mas, que o grupo achou que era melhor ir por aí. Então vai por aí, vamos ver o que 
vai acontecer mais tarde, parece que está havendo uma tendência à mudança, que eles 
achavam que nós éramos tão conservadores, que nós éramos autoritários, até ouvi coisas 
assim. O Conselho Federal fez uma resolução sobre testes psicológicos que produziu o maior 
celeuma, que foi uma medida autoritária. Você não mexe em alguma coisa assim tão séria do 
modo que foi mexido. Mexeram numa coisa séria de modo não sério, eu acho, é a minha 
opinião. Porque a necessidade de fazer a revisão de testes, atualização e nacionalização de 
testes, medidas estatísticas novas, é uma necessidade que é imperiosa mesmo, de muito 
tempo. Mas a forma abrupta como foi feita, prejudicou mais do que ajudou a Psicologia, 
prejudicou. O presidente do Conselho Federal atual chegou a dizer numa entrevista que ele 
não garantia que os resultados dos testes realmente fossem válidos, coisas desse tipo. E 
ensejou opiniões e palpites de muita gente, prejudicou psicólogos que trabalham com 
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concursos públicos, com avaliação psicológica, limitou os instrumentos, prejudicou as 
editoras, lógico, precisa fazer isso, mas tem que fazer de uma forma muito mais qualificada, 
vamos dizer assim. Você não pode abruptamente falar “aqui não pode mais, agora só podem 
esses e esses testes, esse é desfavorável, é desfavorável”. Instrumentos como Rorschach, teste 
de raven, teste dos dominós, desfavorável, desfavorável. Pode merecer uma pecha dessa? 
Instrumentos que são universais na Psicologia no mundo inteiro. Precisava fazer com mais 
cuidado, com mais atenção e mais respeito, acho que faltou isso. 

 
Então de certa forma o senhor acha que esse grupo que era Oposição naquela época 

e que é situação hoje está descuidando da profissão e apenas pensa em aspectos macro, 
maiores... 

 
Muitos aspectos políticos-ideológicos, da fome no mundo, das crianças e da fome na 

África, do Fome Zero e sabe, coisa desse tipo, que são importantíssimas, mas não dar o 
enfoque e dedicação que está se dando. Você pega o jornal do Conselho e você vê, e os 
problemas da classe que você tem que cuidar diretamente, com mais dedicação, eles não estão 
sendo tão cuidados como deveria ser. Eu não vejo que a Psicologia está caminhando como 
profissão com afirmação maior, reconhecimento maior e credibilidade maior. Eu estou 
esperando que haja uma mudança, que as coisas vão amadurecendo até um ponto em que 
comecem a cair, que haja uma mudança e que novas lideranças surjam na classe e com mais 
maturidade até e que possam assumir os órgãos de classe e dar uma direção mais forte, no 
sentido de tornar a profissão mais séria, mais aceita e mais valorizada no Brasil. Eu acho que 
já está começando um movimento assim, que vai levar essa mudança. Porque eles podem 
parar um pouco, esses que estão há vinte anos, eles podem se aposentar também. Deram sua 
contribuição também,mas tem que surgir novas lideranças, senão não surge. E fica sempre 
você usando a máquina que você tem na mão, de comunicação e tudo, botando você e seu 
grupo aquelas idéias que vão se eternizando na cabeça dos psicólogos. 

 
Como se o Conselho fosse mais um aparelho ideológico do que... 
 
É, eu acho que essa ideologia pode ser tratada no Sindicato, Sindicato é para isso 

mesmo, é para brigar, pelas coisas da profissão e tudo, mas Conselho, Conselho já diz 
Conselho, de orientação, de fiscalização, de ordenação. É como a Ordem, a Ordem dos 
Advogados, é um órgão que tem que defender a profissão, defender a todo custo, junto às 
entidades de classe, aos políticos, ao Governo, às Universidades e mostrar seriedade mesmo, 
atuar na defesa da profissão do psicólogo. Você começa a se preocupar com o Fome Zero, 
nem o Lula conseguiu resultado com o Fome Zero, faz mais de um ano, os resultados são 
pífios, que iria dar três refeições por dia aos brasileiros. Então nós estamos perdendo acho que 
tempo com isso, tempo que deveria ser dedicado com coisas mais sérias na profissão, aspectos 
mais sérios da profissão, dedicar esse tempo que as pessoas também, todas trabalham em sua 
profissão, as pessoas que estão no Conselho Federal, no Regional, eles trabalham na sua 
profissão, na sua entidade, então teria que ter um melhor aproveitamento do tempo deles 
dedicado a profissão mesmo.  

Esse livro aqui, os vinte anos do Conselho Regional de São Paulo, eu não fui ouvido 
nisso aqui, mas você não pode negar a História. Você abre aqui e vai encontrar a minha 
fotografia um monte de vezes, a primeira fotografia e vai indo, tem depoimentos meus, coisas 
que eu falo, aqui foi a cerimônia de eleição, estou aqui, estou aqui, você vai encontrando. 
Então quem foi ouvido? Foi o Samuel Pfromm e foi o Arrigo, que foi presidente do Federal, 
mas presidente do Regional, o primeiro presidente, do primeiro e segundo Conselho Regional, 



 

 

253

 

eu não fui ouvido, nem fui procurado, eles sabem meu nome e meu endereço, é só olhar na 
lista telefônica se não souber. Você pergunta para qualquer pessoa da USP que sabe, estou 
aqui outra vez, estou aqui outra vez, estou aqui e não fui ouvido nessa história. Acho que eles 
não quiseram me ouvir, acharam que eu não tinha muita contribuição a dar, tudo bem, isso é 
uma coisa voluntária, mas me mandam esse livro, que uma prima minha, uma sobrinha 
minha, que um dia me falou ‘Ah tio, estava lendo um livro e vi o senhor lá’, ‘Ah, que livro é 
esse?’. Aí, que eu recebi esse exemplar. Mas eu não tenho nenhum sentimento, não tenho 
nenhum ressentimento, eu estou olhando do ponto de vista da profissão, como profissão. Eu, 
atuando não como profissional, mas como dirigente da classe, eu não iria por aí. Se você for 
somar tudo o que foi feito, as conquistas que eles tiveram, foram poucas, poderiam ser muito 
maiores se o enfoque não fosse tão ideológico. 

 
 O senhor acha então que teve um certo apagamento da memória... 
 
Tem, isso é uma questão que você vai encontrar se você entrevistar o Dr Arrigo, o 

Samuel Pfromm, o pessoal antigo, a Mathilde Neder, a Lourenção, a Odette, enfim, você vai 
ver que há esse mesmo sentimento, que as pessoas acharam, ‘Ah, fizeram alguma coisa, mas 
começou agora, nós agora, a Psicologia começou agora como profissão, daqui para frente é 
que vai ter, no passado fizeram algumas coisinhas’. Sabe, parece aquela história da professora 
que perguntou ao Pedrinho sobre a História do Brasil e o Pedrinho que tinha faltado na aula 
anterior e ela foi fazer uma verificação de conhecimento e perguntou, ‘Pedrinho, que fez 
Estácio de Sá?’, o Pedrinho não tinha ido à aula, não quis mostrar que não conhecia, pensou 
‘Pô professora, ele fez o que foi possível’. Parece que nós psicólogos antigos fizemos o que 
foi possível, fizemos muito mais o que foi possível! Nós vivemos num regime fechado de 
ditadura que as coisas eram muito mais difíceis. Nós, o pessoal da USP aqui, da Filosofia, era 
considerado o pessoal de esquerda, tinha onze cursos na Filosofia, para o pessoal era um 
reduto de revolucionários, de oposicionistas ao Governo, tudo. Então, a Psicologia era uma 
Ciência que tinham medo dela, que fazia a cabeça das pessoas, tinham medo. O Sindicato do 
Rio começou antes do nosso e não tinha saído, quando eu fui lá no Ministério do Trabalho 
agradecer o Ministro pela Carta Sindical, pedimos para que o Sindicato do Rio fosse criado 
também. Mas era por essa razão de medo, então havia realmente esse medo, a ditadura tem 
medo de tudo e nós também tínhamos que lutar contra isso e não era fácil. E contra os 
médicos? E os médicos então? Os médicos sempre foram nossos grandes adversários em 
termo de profissão. A Medicina é uma profissão mais antiga e ela foi perdendo parte dela, a 
fatia de bolo da medicina foi saindo para o fisioterapeuta, para o psicólogo e foi por aí, 
assistente social, o médico fazia tudo isso, e não quer abrir mão, ninguém quer abrir mão de 
nada, não quer perder nada. Então até hoje, tem um Conselho de Fisioterapia e tem médico 
especializado fisiatra. Na Psicologia tem também, não tem o médico psicanalista, o 
psiquiatra? Então nós temos que aceitar isso, eles estavam antes de nós, nós que tiramos uma 
parte deles. Então era muito mais difícil, surgia uma oposição muito grande. Agora não, 
surgiu outra vez a Lei Julianelli, o Ato Médico, é a Lei Julianelli revestida, numa nova edição, 
o Ato Médico, é o médico quem dirige o serviço, ele é quem determina para quem vai aquele 
paciente. Muito mais, você coloca isso a vinte e cinco anos atrás, a trinta e cinco anos atrás, 
como era, era muito difícil. Eu trabalhei na CMTC num departamento de Psicologia, que era 
subordinado ao Departamento médico, o médico era chefe geral e nós éramos, a Psicologia, 
até o chefe da Psicologia era  um Professor, que era uma pessoa muito, de um nível muito 
bom, compreensão humanística enorme, mas era subordinado ao médico, não tinha isso. 
Então a gente via muito isso no dia-a-dia, então era muito difícil, para nós afirmarmos a 
psicologia como profissão, porque o médico sempre tinha a decisão maior, tinha sempre a 
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pressão dele. Até hoje está aí, o psiquiatra que virou psicólogo também, ele faz curso de 
Psicologia, vira psicanalista, nem mais é psiquiatra, vira psicanalista por exemplo, compete 
junto com o psicólogo, aliás aceito, veio de antigamente, temos que conviver com isso. Então 
era muito mais difícil antes do que agora, mas as dificuldades sempre existiram.  

Eu acho que a Psicologia está caminhando para ser uma profissão cada vez mais... ela 
faz interface com todas as Ciências! Ela faz interface com todas as Ciências, simplesmente 
com todas as Ciências! Então cada vez mais ela vai se expandido e vai começando a trabalhar 
junto com outras Ciências e aceita; nos países mais desenvolvidos isso já existe bastante e o 
psicólogo também começa a fazer sua formação em Neurologia, Fisiologia, começa a entrar 
em pesquisas junto, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Assim mesmo que deve ser a 
Psicologia. 

 
Por que naquela época vocês julgaram ser melhor não instituir o Registro de Especialistas? 
 
 Então, nós fizemos uma reunião e tínhamos noventa dias para regulamentar a Lei. Nós 
fizemos uma reunião das entidades da Psicologia e fomos lá em Minas até para ver isso e 
discutimos dois, três dias isso aí e achamos, não encontramos como colocar na 
regulamentação como conceder o registro de especialista. Porque havia umas outras dúvidas 
na ocasião, se isso não iria prejudicar o psicólogo, porque poucos poderiam ser especialistas, 
outros não podiam ser e achamos melhor não mexer nisso e realmente não se mexeu mais, 
ninguém mais mexeu e foi agora recentemente que resolveram pegar isso, que já estava lá na 
Lei, de 62? Já estava sobre isso. E tudo bem, a Medicina tem isso, outras profissões têm isso, 
a Odontologia e tudo. Isso eu não critico, chegou o momento de amadurecimento, naquela 
época não, a profissão tinha acabado de se criar, ia criar o especialista? Não tinha nem curso 
de pós-graduação, tinha curso de especialização, é o que tinha. Tinha acabado de criar a 
profissão e como iria criar especialista naquilo, naquilo, naquilo. Achamos muito perigoso e 
realmente foi uma medida sábia. Agora está mais amadurecida a profissão, mais assentada, 
tem aí cem mil psicólogos inscritos no Brasil e tem várias outras áreas novas na Psicologia. 
Acho que foi um momento em que foi bom, foi bom e não vi nenhum impacto, quem não quis 
ser, não vi nenhum prejuízo. Acho que no futuro talvez haja mais especialistas, cada vez mais 
especialistas em Psicologia. Acho que foi um bom momento, está certo ter criado os 
especialistas, as entidades tiveram um certo cuidado em fazer exames, tipo exames da Ordem, 
com aqueles que não tinham um determinado tempo naquela área da Psicologia. Acho que foi 
uma coisa positiva, enfim, a gente também não erra sempre, tem que acertar mais do que 
errar. 
 
 No começo o senhor falou de um certo medo do Estado, por exemplo da Lei 4119 foi 
tirada essa parte dos Conselhos. Só que o senhor falou que em nenhum momento o Estado 
interviu em relação ao Conselho e em relação ao Sindicato. 
 
 Claramente não interviu, eu não senti nada assim. Quando fui presidente do Federal, 
era governo do Figueiredo, parece. Mas nunca recebi nenhuma informação, nenhuma 
intimação, ‘Olha, essa pessoa precisa ser cassada’. Sabe, havia um medo até do pessoal que 
trabalhava no Conselho, que era do Conselho Federal, que eram professores de Universidades 
Federais, é houve, houve um patrulhamento, de pessoas que foram aconselhadas a sair da 
Universidade, até do Brasil. Tive uma professora que foi embora para Europa e realmente isso 
é lamentável na ditadura. Oficialmente, isso é nas escolas, nas Universidades, mas ligada a 
profissão nunca tive alguém que nós soubemos ou fomos convocados no Ministério para 
‘Olha, temos que cassar fulano, porque ele é comunista, é de esquerda, não sei o que’. É, mas 
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a ditadura impregna toda a sociedade, cria uma áurea de medo e tal. E o pessoal da Oposição 
achava que éramos desse time, mas não éramos desse time de nenhum jeito, eu mesmo, 
pessoalmente eu nunca fui, mas eles achavam que nós pactuávamos com os militares, coisas 
que se criam, essas fantasias nas cabeças das pessoas. Então achavam que nós fazíamos isso 
seguindo a orientação do Governo Federal, dos militares, que o presidente aqui foi um militar, 
que do Sindicato foi um militar, foi por circunstancia, não é doença ser militar, não é 
contagioso, ele pode ser militar e psicólogo, pode ser professor e psicólogo e é mesmo, está 
cheio aí. Mas eles achavam que tínhamos medo disso aí, que estávamos pactuando, então nós 
éramos entreguistas e coisas assim, havia essa... Eu li coisas a respeito disso, mas são 
fantasias, como essa que eu falei para você do Ministério da Fazenda que deu ao psicólogo, ao 
cliente do psicólogo a possibilidade de abater com o recibo a despesa com terapia, eles 
achavam que não, que tinha coisa atrás, ‘vão cassar nossa Lei de regência da profissão’, tem 
coisa atrás disso, escreveram isso, se você pesquisar no Conselho Regional daqui, ou no 
Jornal do Sindicato, você vai encontrar isso. No entanto não teve nada disso, nós conseguimos 
isso lutando junto com outros Conselhos Regionais, principalmente o do Rio Grande do Sul 
que atuou bastante nisso. O secretário da Receita Federal era o Dorneles, então o pessoal do 
Sul conhecia muito porque era parente do Getulio Vargas. E também ajudou bastante a gente. 
Aí baixou a instrução a cessão está aí, aí até hoje. Aquilo era uma fantasia que eles tinham e 
outras fantasias existiram, mas era por causa do medo da ditadura. É evidente que a gente não 
podia falar o que eles estão falando hoje. Não se podia falar naquele tempo, não tinha clima 
para se falar o que se fala hoje. Hoje eles falam, fazem coisas que a gente não podia fazer, a 
gente tinha gastos muito controlados. Você não podia falar de ideologia política no Jornal do 
Conselho, isso não podia mesmo, porque a Lei diz que não pode, a rigor não pode, legalmente 
não pode mesmo, não pode fazer, não deve ter cor política no Conselho. Mas hoje pode, é 
uma permissividade própria do brasileiro, hoje está muito aberto, muita abertura, não há 
censura, acho que é bom até, mas temos que focar na profissão, focar no desenvolvimento da 
profissão, que seja uma profissão cada vez mais sólida, com mais credibilidade, com mais 
aceitação, com mais mercado de trabalho, isso é o que nós precisamos. 
 
 Está terminando o tempo, qual foi sua maior motivação para participar nas entidades 
de classe? 
 
 Eu tenho um estilo muito participativo, onde eu estive, qualquer lugar que estive eu 
participei de tudo. No meu clube de esportes eu estou no Conselho Deliberativo há 30 anos. 
Fui presidente do clube, me deu um trabalho enorme, fui duas vezes presidente. Fui presidente 
do Conselho deliberativo umas cinco, seis vezes, hoje sou presidente do Conselho 
deliberativo lá no meu clube. Estou numa entidade de classe de recursos humanos, fui vice-
presidente, da Associação Profissional de Organização de Recursos Humanos. Estou num 
grupo de Recursos Humanos, da Sucesso São Paulo, que é de computadores, de informática e 
telecomunicações, eu sou o vice-presidente. No edifício que moro, nos edifícios que morei fui 
síndico, fui membro de Conselho, então acho que tenho um espírito muito de grupo, de 
participar de atividades, não sou capaz de entrar num grupo social e ficar a parte. No clube, eu 
poderia estar só praticando os meus esportes e nem querer saber dos problemas, mas dediquei 
muitas horas e outras pessoas também, porque sem isso o clube não sobrevive, sem essa 
mentalidade de grupo, de equipe. Eu gosto muito disso, eu gosto muito de estar participando, 
de estar me enturmando e isso me levou a dirigir entidades e tudo mais e foi assim com a 
Psicologia também. Quando fui convidado pelo Oswaldo de Barros, eu fui lá e ele me 
indicou, porque me conheceu no SENAI e gostou de mim e como eu tenho essa tendência de 
participar e fui indo, fui crescendo, fui participando e participando e tive a felicidade de ser 
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escolhido para presidente e secretário, no meu clube também, já fui eleito como Conselheiro 
muitas vezes em primeiro lugar, eleito pelos sócios, fui eleito presidente pelos Conselheiros, 
enfim tenho homenagens lá no clube, gosto muito de participar sim, primeiro porque você 
convive com pessoas interessantes, conhece, fica a par do que está acontecendo, das 
novidades, das mudanças de sua área, de sua profissão. Então não fico alheio, até hoje nunca 
fiquei alheio, até hoje se você perguntar para mim, eu estou presidente do Conselho 
Deliberativo do meu clube e sou vice-presidente da Sucesso São Paulo. Então estou sempre 
fazendo alguma coisa ligada a uma entidade, a uma associação, mas sempre assim um 
trabalho de militância, nunca ganhei um tostão, nem síndico de prédio eu ganhei, até síndico 
de prédio eu pagava o condomínio, que hoje a maioria não paga. Nunca ganhei um tostão, 
sempre como militante, na minha profissão, nos órgãos ligados a Recursos Humanos, ou essa 
entidade de informática, ou grupo de esporte, social, cultural, nunca ganhei nenhum tostão 
com isso, mas não me arrependo não, acho que ganhei muitos conhecimentos, muitos amigos, 
muitas pessoas, gente muito interessante eu conheci e dei uma retribuição, contribuição por 
onde eu passei, acho que você tem que marcar sua vida, você não pode passar pelo mundo, 
como diz o Fernando Pessoa, sem fazer nada, você não vive, alguma marca você tem que 
deixar da sua atuação. Não por vaidade, até por estilo pessoal também, não por vaidade, acho 
que tem que fazer alguma coisa em prol de uma comunidade, qualquer pessoa pode fazer isso, 
qualquer comunidade pode se juntar e participar. Na minha adolescência, quando era menor 
de idade eu participava de uma comunidade que era uma entidade religiosa, que era uma 
Congregação Mariana no interior. Mas eu fui lá porque eu gostava muito de jogar tênis de 
mesa e lá tinha tênis de mesa e com isso filiei à Congregação e me envolvi; e fui presidente da 
entidade, eu tinha dezesseis, dezessete anos e fui presidente da Congregação Mariana, foi a 
primeira entidade que participei de uma diretoria. Então analisando isso eu vejo que já vinha 
com esse espírito de participação em entidade há muito tempo na minha vida e até hoje, né. 
Eu não me arrependo e sempre quando puder vou continuar participando e dando minha 
contribuição. 
 
 E o senhor quer contar alguma história marcante do Conselho para finalizar... 

 
 Marcante, acho que já falei para você as coisas mais importantes que aconteceram na 
história do Conselho. A gente conviveu muito no Conselho Federal principalmente pelo Brasil 
todo, a gente fazia reuniões pelo Brasil e a gente conheceu essas diferenças regionais no 
Brasil, que são diferenças, mas são, contribuem para esse todo que é o Brasil, esse território 
enorme e maravilhoso. E a gente viu muitas coisas interessantes, pessoas interessantes que 
tinham outros pontos de vista que a gente podia também debater, desde que a pessoa estivesse 
interessada em construir. E foi uma vivência muito rica que eu tive pelo Brasil aí, 
participando. Mas em termos de entidades, acontecimento, não, eu acho que fizemos uma 
coisa e não falei para você. Aqui no Conselho Regional, na minha gestão, concedemos uma 
medalha Wundt para psicólogos ilustres. Porque nós tínhamos um prêmio, o Psicólogo do 
ano, mas nós pensamos ‘Peraí, só vamos dar um prêmio para o psicólogo do ano?’. Nós já 
demos para a Noemy Silveira Rudolfer, demos para o, enfim outros psicólogos ilustres, mas aí 
não vai dar, porque é um só. Então nos cem anos da Psicologia resolvemos dar cem medalhas, 
diplomas para psicólogos que contribuíram para a construção da Psicologia do Brasil. Isso foi 
uma grande coisa que a gente fez, a gente sentiu muito agradecimento dessas pessoas. Porque 
é aquilo que eu te disse, você precisa olhar o passado, da onde veio, da onde você veio? Como 
começou? Agora por exemplo eu vi domingo, o vôlei fez isso, a seleção brasileira jogou lá em 
Belo Horizonte; eles convidaram os medalhas de prata da Olimpíada, trouxeram, e os titulares 
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agora do Brasil deram um presente para cada um, foi uma coisa emocionante, o pessoal 
chorava. Você vê nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, você vê eles homenageando 
as pessoas, faz uma luta de boxe por exemplo, convida o Muhammad Ali e nem sei quem lá e 
vai lá e o pessoal aplaude para chuchu. No Brasil, aqui o pessoal não tem memória, mesmo o 
futebol que é paixão do brasileiro, você tem o Nilton Santos que foi um grande jogador do 
Brasil, campeão do mundo, ele foi não sei aonde, na rua e perguntaram para a meninada, até 
para adulto, ‘Quem é esse aí, você conhece?’, ‘Não, nunca vi’, não sabem nem quem ele foi, 
porque ele nem foi mostrado. Conhecem o Pelé porque ele foi exponencial, mas não 
conhecem o Nilton Santos, mas se tivessem mostrado na televisão, nos jornais, dado 
entrevista, chamado para eventos de futebol, ele seria muito conhecido porque ele foi um 
supercraque na época; e assim na Psicologia, você tem que fazer isso, tem que falar sobre as 
pessoas, o que elas fizeram. A Psicologia tem nomes maravilhosos como Ciência, você 
pergunta para o psicólogo de agora e eles não sabem, quem foi Noemy Silveira da Rudolfer, 
quem foi Betti Katzenstein, o Cícero Christiano de Souza, não sabem, não sabem, sabem às 
vezes se viram alguma coisa escrita por eles, mas foram esquecidos, né. Ninguém divulgou o 
trabalho deles. Acho que esse trabalho que a Sarah fez foi uma coisa muito boa também, esse 
livro70 mostra muita história, o seu trabalho também é muito importante. Essas pessoas que 
como você fazem um trabalho assim, de levantamento, de pesquisa, de como que surgiu a 
Psicologia no Brasil, da onde surgiu, como é que ela virou Ciência, profissão, quem se 
destacou, quem fez isso, quem fez aquilo, isso é um marco, é um marco que fica escrito, que 
hoje está na memória das pessoas que você conversa com elas, como eu; tem gente mais 
antiga que eu, como o Arrigo Angelini que está aí ainda, a Odette Lourenção, alguns outros 
psicólogos mais antigos, o Samuel Pfromm não é tão antigo, mas participou bastante. Mas 
está na memória viva, agora você está fazendo uma coisa que põe no papel e que pode ser 
consultado daqui a cem anos, não fica esquecido. O que precisa é o brasileiro ter um maior 
reconhecimento dessas pessoas, precisa ter um reconhecimento, precisa ter uma memória 
mais atuante de reconhecimento, mostrar a essas pessoas, para novas gerações, senão não 
sabe, não sabe, isso é típico de país subdesenvolvido. Outro dia ouvi uma pegadinha no rádio, 
um sujeito falando assim, na frente do Teatro Municipal, pegou um microfone, o locutor lá, 
chegou para alguém e ‘Olha, o Carlos Gomes vai reger a Orquestra Sinfônica no Municipal 
hoje, o que você acha?’, ‘Acho maravilhoso’, ‘Você gostaria de assistir?’, ‘Ah, não posso, 
porque estou sem tempo, sem dinheiro, não sei o que’. Coitado, fizeram uma gozação com 
ele, ele nem sabia que o Carlos Gomes morreu, nem sabia que tinha existido. E é isso que 
precisa no Brasil, uma maior divulgação dessas pessoas em todas as profissões, não só na 
Psicologia não. 
 
 Obrigado, Sr. Waldecy. 
 

Espero ter ajudado a você a poder tirar alguma coisa daí para contribuir na sua 
dissertação 
 
 Ah sim, bastante coisa...   
  

                                                 
70 O livro do CRP 
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Suzy Vijande Cambraia  
Entrevista realizada em 12 de agosto de 2004 – CRP-SP 
Presidente do Sindicato em 74-76 e conselheiro do CRP 74-77 
 

Gostaria que o senhor me contasse sua experiência nas entidades de classe de 
Psicologia de São Paulo, privilegiando o Sindicato e o Conselho, e a sociedade de Psicologia 
de São Paulo também. De onde o senhor quiser começar... 

 
Eu vou começar dizendo como é que eu entrei nessa história de Psicologia. Não fiz 

curso específico de Psicologia. Sou formado pela Escola de Sociologia e Política de São 
Paulo, onde fui aluno do Prof. Paternostro, um velho batalhador da Psicotécnica, como dele 
chamava a Psicologia do Trabalho. Fiz até algum estágio com ele, que tinha um serviço, um 
Instituto de Seleção Psicológica na Rua Riachuelo. Comecei a trabalhar em seleção fazendo 
exames psicológicos para admissão de pessoal. Aí começou a se falar muito na Lei dos 
Psicólogos, lá pelos meados de sessenta. A Lei, aliás, já existia, mas começou então a se falar 
na sua regulamentação, que obrigaria os psicólogos a obter o devido registro. E ela aconteceu 
por essa época mesmo. Eu, como todos os outros psicólogos na ocasião, requeri o meu 
registro, pois já preenchia o requisito de tempo de trabalho na área. Quem concedia esse 
registro era o MEC, no Rio de Janeiro, através de uma comissão formada por gente de alto 
gabarito, presidida pelo saudoso professor Lourenço Filho. E para conceder o meu registro o 
MEC me brindou com a obrigatoriedade de fazer algumas disciplinas que eu não tinha feito 
antes. Fui para a USP como aluno avulso para complementar os estudos em Psicologia do 
Desenvolvimento, Psicologia Experimental, Teoria e Técnicas Psicoterápicas, etc., onde fui 
aluno do Engelman, do Romeu, do Oswaldo de Barros, da Odette Lourenção, entre outros. 
Obtidos os certificados como avulso, consegui o registro definitivo do MEC em 1963. Mas aí 
começaram a aparecer rumores e pequenas notícias, dando conta de que iria sair uma portaria 
ministerial (do MEC) tratando da constituição do Conselho Federal de Psicologia. E ela 
surgiu pouco depois, estabelecendo que o MEC iria convidar as entidades e outras instituições 
da área para uma reunião, já em Brasília, para a constituição e instalação do Conselho Federal 
de Psicologia, que deveria ser eleito nessa oportunidade. Constituído este, ele criaria os 
Conselhos Regionais. Quer dizer, a formação dos órgãos de classe seria feita de cima para 
baixo, do Federal para os Regionais. Por essa ocasião eu soube que os psicólogos militares – 
aqueles militares que trabalhavam na área de seleção de pessoal militar e que tinham ganho o 
registro, mas com carteira azul (a nossa era verde) -  estavam se movimentando para 
comparecer ao MEC nessa reunião e tomar conta do Conselho Federal. Eu tinha começado a 
minha vida profissional como taquígrafo parlamentar da Câmara Municipal de São Paulo e 
tinha consciência do que poderia se tramar por trás dos bastidores. Nessa época eu já era 
presidente da Sociedade de Psicologia de São Paulo e conversei com vários colegas, 
alertando-os para o fato de que se não tomássemos uma atitude, o Conselho Federal acabaria 
nas mãos dos militares, pois não vamos esquecer que era a época da ditadura. Um desses 
psicólogos militares que eu conhecia me havia dito que eles estavam se movimentando para 
ver se tomavam a direção do órgão supremo da classe.  

Eu comecei a conversar com os colegas, sugerindo que adotássemos algumas medidas. 
Alguém sugeriu que se formasse o Sindicato dos Psicólogos. Mas não se podia fundar um 
sindicato diretamente: teria que primeiro se formar uma associação profissional e depois de 
algum tempo, aí poderia se pedir a transformação em Sindicato. Aí é aquela história: fala com 
um, fala com outro, eu falei com Waldecy Miranda, com Oswaldo de Barros, que era meu 
companheiro de jogar “buraco”. E ele sugeriu que a Sociedade de Psicologia convocasse o 
maior número de colegas para uma reunião, que se realizou num sábado à tarde na PUC, na 
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rua Monte Alegre. Aí fundamos a Associação Profissional dos Psicólogos no Estado de São 
Paulo, elegendo presidente o Oswaldo de Barros, que era o mais antigo da área no grupo. No 
ano seguinte houve eleição e o Waldecy Miranda foi eleito o novo presidente, o qual 
conseguiu transformar a Associação Profissional em Sindicato. Havia necessidade de nova 
eleição, agora para a presidência do Sindicato recém-criado, no qual fui eleito presidente. Mas 
vamos voltar um pouco. Quando reunimos aquele grupo que fundou a Associação 
Profissional, a gente pensou: ‘Deve haver no país outras instituições ou associações de 
psicólogos’. E o Arrigo Angelini, então diretor do Instituto de Psicologia da USP, lembrou ‘É, 
eu conheço o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, eles têm um grupo muito 
ativo na área’. Um outro conhecia alguém do Rio Grande do Sul, outro do Rio de Janeiro (do 
ISOP), outro da Bahia e assim por diante. Contatados esses colegas, resolveu-se fazer uma 
reunião de vários psicólogos que atuavam em instituições ligadas à Psicologia. Essa reunião 
foi feita na cidade de Barbacena, Minas Gerais, onde o pessoal de Minas tinha muita ligação 
com o SENAC, que foi onde nos reunimos num fim de semana. Nessa reunião eu disse: 
‘Olha, gente, nós vamos ser chamados pelo MEC – e eu sabia disso porque antes tinha tido 
muito contato com o Senador Carvalho Pinto, que fora o relator do projeto de regulamentação 
e ao qual, como Presidente da Sociedade de Psicologia, eu procurara várias vezes, antes no 
Rio, depois em Brasília – vamos ser chamados pelo MEC para apresentar as credenciais das 
entidades e organismos que representam a Psicologia no Brasil, para escolhermos, na 
presença e sob a presidência do representante do ministro, os futuros membros do Conselho 
Federal de Psicologia, conforme determina a regulamentação há pouco expedida. Então, 
precisamos ir para essa reunião já com tudo preparado, com os nomes dos colegas que 
consideramos que devem fazer parte dos eleitos, para evitar dissenssões quanto aos nomes. 
Precisamos ir para essa reunião com tudo já preparado, com os nomes dos titulares e suplentes 
que devem ser eleitos, todos votando na mesma chapa’. E nessa reunião se combinou que 
caberiam tantas vagas para titulares e tantas para suplentes para São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, etc. Aceita a idéia, combinou-se que os que 
comparecessem à reunião já levariam os nomes do seu Estado, para juntar com os dos outros 
que seriam levados por cada representação. E realmente aconteceu assim. Depois de uns 
poucos meses nos chamaram à Brasília, houve a reunião e ficou tudo sacramentado, 
constituído o primeiro Conselho Federal de Psicologia. É claro, houve muita gente que 
esperneou porque não foi chamada, mas eram membros de entidades que não tinham 
documentação legal para provar a existência legal da organização. E os militares ficaram de 
fora, pois foram apanhados de surpresa. E nessa reunião de constituição do Conselho, o Prof. 
Arrigo Angelini foi eleito o primeiro presidente. Isso foi no começo da década de 70. 

 Depois o Conselho Federal criou as regiões e designou os membros de cada 
Conselho, conforme a determinação da regulamentação governamental. Nessa época eu nem 
estava no Brasil, pois tinha ido a um Congresso de Psicologia no Canadá e de lá continuado 
viajando. Quando retornei foi que tomei conhecimento de que tinha sido um dos eleitos para o 
Conselho Regional de São Paulo, do qual o Waldecy Miranda era o presidente.E aí tudo 
começou a funcionar mais ou menos, porque até então os médicos faziam muita força para 
sabotar os psicólogos, achavam que não devia haver Conselho de Psicologia, pois entendiam 
que a nossa profissão estava englobada nas atividades do médico psiquiatra. E aí tinha toda 
aquela argumentação. Ultimamente eles andaram de novo batalhando no mesmo sentido – foi 
o que li nos jornais e revistas de Psicologia: que eles estão querendo colocar a Psicologia 
como um apêndice da Medicina. E foi assim, grosso modo, como se constituíram os 
Conselhos de Psicologia no Brasil. Mas aí, é claro, os Conselhos foram ganhando força e 
estabelecendo normas. Porque no começo não havia nem código de ética e a gente tinha de 
imaginar alguma coisa de como deveria ser a conduta profissional. Nesse período fui 
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designado presidente da Comissão de Ética do Conselho, onde tivemos de apreciar uns casos 
rumorosos. Portanto, não havia uma coisa determinada. Depois é que o Conselho Federal 
estabeleceu as normas éticas do psicólogo, que agora estão para ser mudadas. Cada um ia 
estabelecendo a sua ética, ou seja, o que considerava ético. Durante 30 anos eu tive um 
serviço de Psicologia que fazia seleção profissional e orientação vocacional, no qual 
trabalharam muitos psicólogos e onde eu tive a oportunidade de dar muitos estágios para 
estudantes, aos quais ensinava os meus princípios éticos. Eu sempre fui muito exigente nesse 
aspecto.  

Naqueles primeiros tempos foram muitas lutas políticas para firmar a profissão. 
Depois que nos afastamos eu não me candidatei de novo, não quis mais continuar. Até porque 
eu já tinha vontade de sair de São Paulo, antes de tudo porque fui aposentado na Câmara 
Municipal como Assessor-Psicólogo, depois porque passei meu lugar no Serviço de 
Psicologia que tinha para minha filha e para uma ex-estagiária. Saí de São Paulo e de certa 
forma me desliguei da profissão, pois eu estava vivendo muito estressado, com o trânsito, com 
os assaltos (fui assaltado mais de uma vez), com a correria da cidade grande, com a 
hipertensão, etc. Fui morar numa pequena cidade de Goiás, ao norte de Brasília, onde posso 
ter meus cachorros e me dedicar aos meus hobbies, pescarias e trabalhos em madeira. Então, 
deixei a Psicologia porque acho que na vida a gente tem fases. Eu sei que durante um pequeno 
espaço de tempo fui importante para a consolidação dessa área profissional em São Paulo. 
Mas passou, a fase é outra. 

Eu lembro quando a Odette Lourenção uma vez me disse: ‘Olha, nós queremos que 
você seja presidente da Sociedade de Psicologia de São Paulo.’ Eu respondi ‘Mas eu não sou 
da área acadêmica, a Sociedade é uma sociedade científica, eu sou da área da Psicologia 
Aplicada.’ Ela redargüiu: ‘Não, mas você deve ser, a gente achou’. Ela era muito influente no 
grupo, ao qual pertenciam o Arrigo, o Carelli e outros professores da USP. E assim acabei 
sendo presidente da Sociedade de Psicologia de São Paulo. E na minha presidência até 
consegui fazer uma coisa inesperada. Fizemos uma campanha, arrecadamos fundos e 
compramos uma sede própria na Avenida Ipiranga, perto do Hotel Hilton. Soube que 
ultimamente venderam ou alugaram a sede e a sociedade estaria funcionando novamente no 
Instituto de Psicologia da USP. Quando o sindicato foi fundado, como não tinha inicialmente 
onde funcionar, como era presidente da Sociedade, eu lhe cedi um lugar para as primeiras 
atividades. Depois cada um seguiu seu rumo. 

Mas nesse tempo a atitude política desses organismos era muito pequena. A gente não 
tinha preocupação política nacional, em parte – eu já pensei isso – porque a revolução estava 
aí nas ruas, eles vigiavam muito, os sindicatos principalmente eram muito vigiados. Às vezes 
havia reuniões de presidentes de sindicatos – quando eu era presidente – e sei que sempre 
tinha “olheiro” para saber o que a gente decidia ou dizia. Uma vez houve uma reunião de 
sindicatos, eu nunca esqueço, e um dos presidentes era o Juca de Oliveira, do Sindicato dos 
Atores, que me disse: ‘Cuidado com o que você diz porque fulano (me mostrou uma pessoa) 
eu acho que ele é um olheiro da revolução’. Bem, em parte por isso é que a gente não tomava 
partido, a gente não tinha posições, a gente se limitava a tratar dos assuntos meramente 
profissionais. Então, o sindicato se preocupava com atividades próprias de um Sindicato, 
como conseguir melhores condições para os associados, melhores salários, etc. O Conselho 
veio depois. E o Conselho também se limitava a agir como órgão de controle, não controle 
político, mas como órgão de regulamentação da profissão, defesa dos direitos da Psicologia. 
Mas não tomava partido. Mais tarde é que a gente começou a ver pelos panfletos, pelas 
revistas que o Sindicato e o Conselho, mas principalmente este, começaram a assumir atitudes 
políticas. Não sei se isso é bom ou se isso é mau. Nem sei se os psicólogos deveriam tratar 
disso, tomar posições políticas. Mas a época era outra e provavelmente os que dirigem hoje o 
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Conselho e o Sindicato estão certos com suas posições políticas contra isso, contra aquilo, 
porque tomaram posições muito determinadas, que para nós, os antigos, parecia um pouco 
fora do âmbito de atuação dos psicólogos.Uma vez conversando com um grupo de velhos 
colegas, a gente refletia: ‘É, estão indo longe demais essas mocinhas e esses mocinhos. Não é 
bem essa a função do Conselho. E o Sindicato deveria se preocupar com a posição do 
psicólogo na empresa, como empregado, ou mesmo atuando sozinho, mas não ficar tomando 
posição contra isso, contra aquilo na política da nação e envolvendo aí a figura do psicólogo: 
os psicólogos deveriam fazer isso como cidadãos, não como psicólogos’. 

 
O senhor analisa como se as entidades tivessem perdido um pouco do foco de 

atuação, ao invés de fazer algo concreto, ficavam mais no ideológico... 
 
Exatamente. Porque eu recebo revistas do Conselho e sei o que se passa na área. Aliás, 

eu também sou inscrito no Conselho de Goiás, o CRP-09,  porque quando cheguei em Alto 
Paraíso, a cidade onde moro, atuei por dois anos no pequeno hospital da cidade, a pedido do 
prefeito, então precisei da inscrição no Conselho da região. E recebo comunicados, revistas e 
jornais, tanto do CRP de Goiás, como do de São Paulo e até mesmo do Conselho Federal. E 
venho percebendo que a linha de atuação de todos foi mudando, está muito mais política e 
portanto está longe do que eu – pode ser que eu estivesse errado – do que eu pensava. Mas há 
trinta anos as coisas eram diferentes, tudo mudou – não havia nem computador. Então, 
quando eu recebo essas publicações dos Conselhos e vejo aqueles artigos que são 
eminentemente políticos, eu nem leio. Só leio uma pesquisa, uma coisa assim. Se bem que 
não atue mais, eu leio para me manter mais ou menos dentro da área. Mas é isso. Não foi 
fácil. Houve muitos problemas, muitas lutas,  para que o psicólogo passasse a ser reconhecido 
como tal. Tinha gente, quando eu era presidente do Sindicato, que não gostava de mim. Como 
ainda não havia o Conselho, muitas vezes eu denunciei à polícia pessoas que se diziam 
psicólogos e não o eram, mas usavam testes psicológicos e outros materiais privativos do 
profissional. Geralmente eram chamados à Polícia e no mínimo eram chamados a depor, o 
que sempre os amedrontava. Mas despertava ira contra mim, tanto que cheguei a ser 
ameaçado de morte por um deles. Hoje eu vejo que tudo melhorou, o Conselho até tem nova 
sede própria. No meu tempo, alugamos uma casa no Ibirapuera para a instalação do Conselho, 
bem mais tarde ele foi para a Faria Lima, depois para a Vila Mariana, e agora eu nem sabia 
onde era a sede, que suponho que seja própria.  

Bem, eu tenho dois filhos que são psicólogos. Um atua na área de recursos humanos 
numa multinacional, agora baseado em Miami; a outra é atualmente professora numa 
Universidade do interior de São Paulo. Ambos são muito exigentes em matéria de ética, de 
comportamento e atuação do psicólogo. Por causa disso, minha filha chegou a ter problemas 
num trabalho que executou numa penitenciaria.  

 
Então, como o senhor está falando de sua linhagem de exigentes, como foi exigir de si 

próprio estar em duas entidades ao mesmo tempo, no sindicato e no Conselho... 
 
Na realidade, quando estava terminando estava começando o outro. Eu primeiro fui  

presidente da Sociedade de Psicologia, depois é que eu fui presidente do Sindicato logo em 
seguida. Melhor, terminou o mandato na Sociedade e praticamente em seguida veio o do 
Sindicato. Mas note que são duas entidades inteiramente diferentes. A Sociedade de 
Psicologia é uma sociedade científica, a gente promovia reuniões, embora raramente, pois o 
pessoal que participava era gente antiga, professores, doutores e catedráticos, pessoas que se 
reuniam, debatiam algumas questões e traziam artigos para publicar, pois a gente tinha uma 
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publicação, a Revista da Sociedade de Psicologia que publicava esse material. No fundo era 
algo mais ou menos do tipo ‘casa dos imortais dos escritores’. Era um negócio lento. Já o 
sindicato era diferente, era algo mais ativo. Vinha um associado e dizia: ‘Olha, eu entrei numa 
firma assim de assim e eles não querem me registrar, querem pagar só tanto e isso é pouco. O 
que devo fazer?’. Então a gente entrava em contato com a firma, argumentava, conseguia, 
dobrava, melhorava as coisas. Era mais ou menos nessa base. Nunca se fez greve. Então, eram 
tipos diferentes de atuação, porque o sindicato tem uma atuação diferente, ele defende o 
profissional do ponto de vista da sobrevivência dele no meio. Já a sociedade de Psicologia era, 
e continua sendo, uma sociedade científica, que se corresponde com pessoas do exterior na 
área da psicologia científica. 

Antes tinha havido em 1973, o XIV Congresso Interamericano de Psicologia, o 
primeiro Congresso Interamericano que se realizou no Brasil. E o Arrigo, que era o 
presidente, me chamou e disse: ‘Quero que você seja o secretário da Comissão Organizadora 
desse Congresso’. E fui. Deu muito trabalho pois fizemos reuniões durante um ano, 
praticamente a cada 15 dias para preparar tudo para o Congresso, o que incluía desde o 
contato com o pessoal do exterior, do próprio Brasil, as reservas de acomodação, o local das 
reuniões, que foi no Anhembi, que realmente tinha condições para abrigar tudo, sessões 
plenárias, de comissões, secretaria, etc. de principalmente o contato com as autoridades. 
Muita gente achava que o Congresso seria um fracasso, pelo vulto das providências a serem 
tomadas. Mas, ao contrário, foi um sucesso. Hoje em dia já não se vê congressos desse 
tamanho, são reuniões bem menores. 

Bem, você pode perguntar se eu fico frustrado se o Conselho e o Sindicato não serem 
aquilo que a gente esperava quando contribuiu para a sua fundação. Eu respondo: não, 
frustrado não. Inicialmente comecei até a ficar um pouco frustrado, mas depois eu comecei a 
pensar, ‘É, as coisas mudaram’. Em cada época há metas e objetivos diferentes e também 
maneiras diferentes de atingi-las. Trinta anos depois as metas são diferentes. Então eu não me 
sinto frustrado nesse sentido. Sinto que as coisas são diferentes e só. 

Bem é aquela história. O Conselho era um órgão que controlava o psicólogo para ver 
se ele estava atuando dentro dos limites, se tinha registro, se não estava infringindo certas 
normas éticas, se era realmente psicólogo, se podia fazer isso e aquilo. E também brigava com 
os médicos, que estavam sempre nos cutucando através principalmente de entrevistas nos 
jornais. Já o sindicato não. Ele recebia uma queixa de um associado de que a empresa onde 
trabalhava queria que ele fizesse coisas que contrariavam suas convicções éticas. Bem, essa já 
era uma queixa a ser feita no Conselho. Mas a queixa era de que o empregador lhe pagava mal 
ou não queria registra-lo como psicólogo e sim como auxiliar de seleção para pagar-lhe 
menos, bem aí já era com o sindicato. Mas não havia intromissões de um órgão nas atividades 
do outro, talvez até porque a gente se conhecia bem, éramos todos amigos, “farinha do mesmo 
saco”, pois a maioria era gente como eu, que não vinha da Psicologia em si, mas de Ciências 
Sociais, Pedagogia, etc. Era o caso do Waldecy, do Glauco Bardella. Havia até os que tinham 
vindo da Sorocabana. Porque é bom lembrar que a Estrada de Ferro Sorocabana teve um 
serviço de seleção psicológica exemplar no Brasil. Essa Psicologia industrial ou do trabalho 
começou a rigor no Brasil em 1932-33, quando Roberto Mange, que era um grande nome na 
industria, trouxe a idéia do que se fazia na Europa em matéria de seleção. Ele trouxe o que se 
fazia na França para selecionar os maquinistas do metrô e conseguiu colocar na Sorocabana 
essas técnicas. Começaram selecionando maquinistas e treinando o pessoal. E aí a coisa foi 
sendo desenvolvida de tal forma que se chegou a uma grande equipe de técnicos em seleção, 
gente como o Oswaldo de Barros, o Paternostro. Este era formado pela Escola de Sociologia e 
Política como eu, mas trabalhava com o Barros. Também o Carelli era daquela equipe. Essa 
gente toda formou uma verdadeira Escola na área de Psicologia do Trabalho, criou uma 
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imagem. A Psicologia aplicada, vamos dizer assim, começou no Brasil ali na Sorocabana. Ali 
se percebeu que a Psicologia servia para fazer seleção não apenas de operadores de máquinas. 
Nem sei se hoje em dia o metrô de São Paulo faz esse tipo de trabalho com os seus 
operadores. É possível que sim. Depois começou a ficar em moda a Psicologia Clínica, talvez 
envolta na aura do Freud e outros. Veio então a influência americana, a influencia dos 
psicólogos americanos, como Rogers e outros. Começou aquela história de ‘Não, o 
aconselhamento psicológico é uma forma de terapia breve, mais branda e assusta menos, não 
demora tanto e coisa e tal’. E hoje em dia acho que a Psicologia Industrial tem menos 
importância que a Psicologia clínica e a educacional. 

 
O que eu fiquei pensando foi sobre sua formação. Escola de Sociologia e Política, aí o 

senhor disse que quando vê os textos políticos do jornal do CRP não lê. 
 
É, pois é. Sabe, a gente que estudou política, principalmente quem vivenciou a política 

nos bastidores, como eu, é descrente disso tudo. Comecei a trabalhar na Câmara Municipal de 
São Paulo em janeiro de 1948, depois dos 15 anos da ditadura Vargas. Era taquígrafo 
parlamentar. Taquigrafava os discursos e debates, tanto no plenário como nas comissões, 
longe dos olhos da população e da imprensa. Antes trabalhava em Congressos Políticos dos 
partidos de então. Por isso estava sempre bem enfronhado do que ocorria nos bastidores. Era 
tempo dos grandes vereadores, como Jânio Quadros, Franco Montoro, etc. Aí comecei a ver o 
que é a política. Estudava Política na escola de Sociologia, mas a realidade era diferente. Nos 
livros estudava-se a política ideal, praticada na Inglaterra nos áureos tempos. Então eu fiquei 
muito descrente da política, da atitude política. O que move um indivíduo a tomar uma atitude 
política é muito frágil. Não é o que ele quer fazer crer aos outros. Há sempre muito interesse 
por trás, mas muito interesse mesmo. Ele nunca demonstra o que quer. Então, quando eu vejo 
esses artigos políticos, eu fico pensando que não é bem aquilo. O que eles estão dizendo não 
representa a realidade, é fachada. No fundo, por trás, há um interesse não expresso. Não ouso 
imaginar qual seja, mas sei que é assim, essa é a realidade. Fiquei 35 anos dentro da Câmara 
Municipal, ouvindo, lidando com os políticos os mais diversos. Desde gente que depois foi ser 
prefeito, governador e até presidente da república, até os reles pé-rapados. Então eu sei o que 
é política. E essa é uma boa pergunta que você me faz: como que eu sendo bacharel em 
Ciências Políticas e Sociais não leio os artigos que são eminentemente políticos. Então eu 
respondo que é porque não acredito na política. Mas, acreditar ou não acreditar é como dizia a 
minha mãe, ‘Fé não se compra na farmácia da esquina, ou você tem ou não tem’. Fé não se 
transmite. Você tem ou não tem. E pronto. O interesse político não convence. Eu não tenho 
essa fé. Eu tenho 77 anos de idade e ao longo de todos esses anos aprendi que a política não 
vende a mercadoria que oferece. O político diz uma coisa, mas não é o que realmente pensa. 
Nenhum deles diz. E olhe que não abro exceção para nenhum. 

 
É como se, mesmo um projeto com um aspecto positivo, na verdade tem outros 

interesses. 
 
Mas sempre tem. Veja, há no Brasil uma pessoa que não perdôo, é um político. Outro 

dia eu estava conversando com minha irmã – que foi taquigrafa na Câmara dos Deputados 
Federais e que também sempre esteve nos bastidores – e eu dizia a ela, ‘Tomara que ele morra 
bem depressa’. Outro dia o vi na televisão e ele está com uma cara macilenta pensei: ‘Esse 
cara vai morrer logo, e tomara, devia ter morrido junto com o Ulysses Guimarães, naquele 
desastre de helicóptero’. Esse político a quem me refiro é o Sarney, que ganhou a presidência 
da República de graça, sem ter sido eleito. Porque o Tancredo não chegou a tomar posse, 
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logo, o Sarney não tendo sequer sido votado, não deveria ter assumido a presidência da 
República. Pela Constituição o substituto seria o presidente da Câmara dos Deputados, não do 
Senado. O presidente da Câmara era o Ulysses. E o Ulysses não queria, porque se fosse o 
presidente até a nova eleição para substituir o Tancredo, não poderia se candidatar. Como ele 
tinha interesse em ser candidato, não queria “queimar” sua oportunidade.Então ele trançou os 
pauzinhos para que fosse aceito o vice Sarney. Isso me contou minha irmã, que trabalhava lá 
dentro, no Centro dos conchavos, ouvia tudo, taquigrafava as reuniões em que se tramava a 
manobra, pois nem se gravava essas reuniões: elas eram taquigrafadas e depois de 
datilografados os debates, era tudo entregue a eles. Essa é a verdade, a verdadeira história de 
como o Sarney ganhou a presidência da República de graça, sem ser eleito. Então chegou a 
hora em que ele tinha que decidir quem faria a nova Constituição, ou seja, ele tinha que 
convocar uma Constituinte e designar os que iriam constitui-la. Veja que instrumento 
poderoso ele tinha na mão. E o que ele deveria ter feito? Designar uma comissão de gente 
culta, instruída, esclarecida, formada por advogados, médicos, engenheiros, sociólogos, 
psicólogos, jornalistas, etc. que iriam fazer a nova constituição do Brasil, com a proibição de 
que seriam inelegíveis para qualquer cargo eletivo por dez ou quinze anos. Por que? Para que 
não fizessem a coisa para benefício próprio. Mas o que o Sarney fez? Atribuiu ao Congresso 
(Câmara e Senado), aos políticos, às raposas fazerem a nova Constituição. E como é que eles 
a fizeram? Deixando sempre um jeitinho que facilitasse a sua vida como políticos, porque 
sendo políticos queriam continuar sendo políticos. É inacreditável, mas é verdade: a nossa 
Constituição foi feita em grande parte para benefício da chamada “classe política”. Então, o 
Sarney é o maior culpado dessa bagunça que está aí. Fizeram uma Constituição que não dá 
para ser cumprida, conforme ele próprio, Sarney, reconheceu depois, quando disse que o país 
estava ingovernável. Se ele tivesse atribuído a tarefa a um grupo de elite, que não precisava 
nem ser os quinhentos e tantos congressistas mas talvez uns cem, que futuramente não 
poderiam se candidatar durante alguns anos, eles iriam fazer alguma coisa pensando no futuro 
do país. Mas os que redigiram a atual Constituição pensaram no futuro imediato deles 
próprios. Agiram como se pensassem assim: ‘Olha aí, vamos deixar uma brecha aqui outra ali, 
tal como deputado não pode ser preso, deputado não pode ser condenado, não pode isso, não 
pode aquilo, porque eu sou deputado e eu vou querer ser deputado ano que vem, na outra 
legislatura’. Então fizeram essa bagunça que está sendo sempre emendada e nunca está boa. 
Então aí está a razão da praga: Tomara que ele morra, que o avião dele caia – coitado dos 
outros passageiros. Queria que ele estivesse sozinho para morrer sozinho. 

 
Então o senhor tem uma descrença frente à política. Mas de qualquer forma o senhor 

teve cargos eminentemente políticos... 
 
Eram políticos e se for analisado do ponto de vista estritamente ético, não foi ético o 

que eu sugeri em Barbacena ‘Turma, vamos estabelecer um acordo de cavalheiros, vamos 
fazer tudo quietinhos, estabelecer o nosso esquema para eleger o Conselho que seja de 
psicólogos, não de militares’. Do ponto de vista ético foi um deslize, porque a gente fez uma 
jogada política. Mas naquele momento era o único jeito de resolver a questão. 

 
E também se os militares tomassem o Conselho... 
 
Ah sim, e ainda mais que era na época da Revolução, você não podia fazer nada. Eu 

não tinha nada com a Revolução, nunca fui perseguido, nunca fui nada. Mas eu não queria me 
meter com eles. 
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A revolução, o senhor quer dizer, em 64? Os militares dariam outra cara para 
Psicologia. 

 
Ah sim, outra cara. Naquela época haviam os famosos “pelegos” sindicais, dirigentes 

sindicais designados para o Sindicato porque seguiam a política do Ministério do Trabalho, 
como na época de Vargas e depois seguiam a política que interessava os militares do governo. 
Eu sou da época do Getúlio Vargas e quando estudante do ginásio levei umas porradas da 
Polícia Especial porque integrava um grupo que protestava no Centro da Cidade contra nem 
lembro o quê. Mas não nos levaram para a delegacia, não tive passagem policial. Na época da 
Revolução de 64 eu não queria confusão, já estava casado, tinha filhos e não me meti com 
nada. Bem é isso. Mas se você tiver mais alguma pergunta, eu estou às ordens. 

 
Nesse caso dos militares, teve alguma represália depois deles? 
 
Não, não teve. E engraçado, nenhum daqueles oficiais – e me lembro que havia um 

capitão de corveta da Marinha, vários capitães e majores do Exercito e da FAB – tentou nem 
se inscrever e nem entrar no Conselho, quer dizer, que eu saiba, nenhum obteve registro como 
psicólogo. Eu tenho a impressão de que nessa altura, quando o Conselho Federal criou os 
Conselhos Regionais, eles já eram capitães de mar e guerra, brigadeiro ou general, e aí já não 
tinham mais o interesse pelo registro como psicólogos. Se fossem mais jovens, talvez 
tenentes, é possível que quisessem obter o registro. Depois pensei, eles estão numa categoria 
mais ou menos fechada e ninguém vai lá na Marinha saber se quem está aplicando provas 
para seleção de marinheiro é registrado no respectivo Conselho. Ultimamente eu tenho lido 
nos jornais editais para concurso de psicólogos para a Marinha e para a FAB. E eu até sei que 
eles usam testes psicológicos, inclusive um que é da minha autoria, teste de atenção 
concentrada, que segundo o Glauco Bardella da VETOR, que o edita, eles usam muito essas 
provas. E o que é importante, eles usam material comprado nas editoras especializadas, não 
estão reproduzindo ou fajutando. Estão seguindo as normas, adquirem de uma organização 
que vende, pagam os direitos autorais, enfim. Quer dizer, os militares não criaram problemas 
para a profissão, mas não sabíamos que não criariam. O que a gente tinha ouvido dizer é que 
eles pretendiam tomar conta do Conselho Federal. E se eles tivessem tomado conta, iriam 
designar os dirigentes dos Conselhos Regionais, provavelmente com oficiais psicólogos 
também. Nós tínhamos medo, nós já vínhamos escaldados de tanta coisa que eles faziam, 
IPM, Inquérito Policial Militar. A gente não queria amolação. Eu sei que foi um pouco anti-
ético o que nós fizemos, ‘Olha, vamos aplicar uma rasteira nesses caras, vamos tomar a 
dianteira’. 

 
E qual foi a maior motivação do senhor em participar dessas entidades?  
 
Olha, isso eu não me lembro. Eu tinha meu serviço de Psicologia, eu entrei para a 

Sociedade de Psicologia, me tornei sócio, pois tinha lido alguns artigos na Revista da 
Sociedade, dos quais gostara muito. Aí, associado, eu ia a algumas reuniões, que eram raras. 
Comecei a me tornar conhecido. Às vezes me atribuíam fazer parte de uma comissão disso, 
daquilo e fui entrando meio sem querer, porque até me atrapalhava um pouco, atrapalhava a 
minha vida profissional. Eu não estava querendo nada, não queria ser deputado (risos), não 
precisava de algum apoio, pois eu sou muito descrente em matéria de política. A política 
mundial também é toda assim. Porque o político não pode ser honesto. Se o indivíduo for 
honesto não pode ser político. Alguns poucos políticos honestos que eu conheci só foram 
políticos por pouco tempo. Depois abandonaram a vida política porque não se sentiam bem. 
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Foram deputados de apenas uma gestão e desistiram. Por que?  Porque, diziam, não me 
submeto ao esprit de corp que existe lá dentro. Lá a gente tem de fazer de tudo para defender 
o safado. Logo vem aquela história do ‘Não, porque ele é colega e a gente tem que defende-
lo’. Os poucos honestos na política que eu conheci desistiram a tudo.  

 
O senhor quer contar mais alguma história para finalizar a entrevista? 
 
Não, eu acho que a Psicologia me deu muita satisfação ao longo desses anos. Conheci 

muita gente, tive muito sucesso até na vida profissional. Não vou dizer sucesso financeiro, 
não. Não foi. Mas sucesso de me sentir realizado quando conseguia aconselhar alguém – eu 
fazia muito aconselhamento – e depois ver que deu tudo certo. Há não muito tempo uma juíza 
de São Paulo que está para ser promovida a desembargadora me telefonou e disse ‘O senhor 
não sabe, mas estou na lista para ser promovida a desembargadora e devo isso à sua 
orientação de alguns anos atrás’. Realmente eu tinha feito orientação vocacional dela há 
muitos anos e lhe tinha dito que deveria fazer direito, pois era uma moça muito firme em suas 
convicções e poderia ser uma excelente juíza. Ela se formou, fez concurso e começou a vida 
profissional. 

Houve outro caso interessante. Certa vez fui procurado por um psiquiatra, 
recomendado por um amigo para fazer a orientação vocacional de sua filha, a qual foi feita e 
tanto ela como o pai ficaram muito satisfeitos com as sugestões que ofereci. Na verdade, 
tratava-se de um militar, um coronel médico do Exército e que servia no quartel do Quitaúna, 
próximo a Osasco. Acabamos ficando amigos e freqüentemente me mandava pacientes para 
que eu fizesse o diagnóstico. Certo dia me mandou um sargento do Serviço Secreto daquela 
unidade militar com um pedido para que eu examinasse um prisioneiro (que chegou 
algemado) para ver se ele era imputável ou não, pois o major chefe daquele setor achava 
possível que ele fosse  débil mental. Se não fosse, seria processado. E aí veio a história. Era 
um jovem nissei que fora apanhado nos terrenos de manobra militar catando cápsulas de 
munição de guerra. E isso em plena ditadura, era um pecado mortal... Preso em flagrante, foi 
longamente interrogado e até andou apanhando um pouco, mas não falava. Apenas disse onde 
morava, sozinho: um terreno baldio enorme com um pequeno barracão no meio, que era onde 
ele dormia. E o mais estranho: provou que o terreno era sua propriedade. Alegava não ter 
parentes. Mais não falava. O Serviço Secreto suspeitava que fosse um subversivo. E veio para 
o exame psicológico que demorou duas semanas entre testes e entrevistas. No final chegou-se 
a conclusão de que não era débil mental, ao contrário, era muito bem dotado. Mas era 
neurótico compulsivo, extremamente compulsivo. Sua ambição era juntar as cápsulas dos 
armamentos do Exército, que o fascinava. Daí porque sempre que havia manobras de campo, 
lá ia ele para arrebanhar as cápsulas de munição que ele não conhecia e não tinha em sua 
coleção. Isso foi comunicado, através de relatório do meu serviço de Psicologia. Recebi uma 
carta do Exército agradecendo a atenção, pois não havia verba para pagar o exame. 
Aproximadamente um ano depois recebi a visita desse major, que era pai de uma jovem que 
eu tinha orientado pouco tempo antes. Ele veio falar da filha e eu aproveitei para indagar o 
que havia acontecido com o tal do japonês que fora por mim examinado. E ele esclareceu que 
diante do meu relatório, o coronel comandante do quartel mandara soltar o suspeito porque 
nada fora provado contra ele. E mais, mandou confeccionar nas oficinas do quartel uma peça 
de madeira na qual estavam alojadas as cápsulas de todas as munições utilizadas naquela 
unidade militar, com a promessa de que sempre que recebessem munições novas ele seria 
agraciado com a cápsula para sua coleção. E o major acrescentou que o japonês está bem, 
com seu presente bem guardado em casa . ‘De vez em quando eu o visito para ver como está. 
Ele ficou satisfeitíssimo, ficou até mais loquaz, pois realizou o seu desejo’.  
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Eu fiquei muito satisfeito, porque era um pobre coitado que, ou ia apanhar ainda mais 
ou ser processado, porque os juizes militares iam condena-lo, já que não falava e nas 
manobras militares apanhava tudo que era munição que encontrava. Isso foi algo que marcou 
muito a minha vida. Até hoje lembro da cara dele e da declaração desse major ‘Puxa, foi uma 
grande coisa que o senhor fez, o japonês é realmente é aquilo que o senhor disse. O japonês 
tem uma obsessão, mas tudo bem, cada um tem a obsessão que quer’.  

Isso marcou a minha vida. Houve outras coisas também, mas isso foi marcante. Acho 
que fiz muito bem, ajudei um ser humano que estava numa situação desgraçada, porque 
naquela época da revolução entrar no pau de arara não era nada difícil.  

Então é isso Domenico. Se mais tarde você ainda precisar de mais coisas, tem meu 
telefone. 
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Odette de Godoy Pinheiro 
Entrevista realizada em 09/08/04 na Fundação Aniela Ginsberg 
Participação no Sindicato na gestão 80-82 (presidente) e no CRP na gestão 98-01. 
 

Que a senhora me conte a sua participação principalmente no sindicato, como é que 
foi, o que a senhora quiser falar. E suas reflexões, como foi sua participação no Conselho, 
mas o que mais me interessa é essa parte do Sindicato. 
 
 Então, essa minha participação ocorreu da seguinte forma, nesse ano, 79, talvez 78, 
tenha começado, um grupo de psicólogos, alguns trabalhando na rede pública, tinha um grupo 
de estudantes dos últimos anos que estava empenhado na militância de esquerda, a questão da 
ditadura, começaram a se mobilizar e começaram a discutir questões referentes à profissão, 
problemas que estavam sendo apontados. Num primeiro momento o que foi proposto foi um 
Fórum. Era no Sedes e foram convocados, tipo um movimento mesmo, psicólogos e alguns 
estudantes. Então a gente tinha mesas, onde eram apresentadas as questões e essas primeiras 
discussões mostravam que havia uma dificuldade grande entre o exercício da profissão e a 
formação, aquelas coisas que a gente já sabe e ao mesmo tempo essa alienação do profissional 
psicólogo trabalhando tanto na saúde como na educação. Assim, é difícil contar, seja em cima 
do que você lembra porque você já acrescenta coisas, porque agora depois de passar anos eu 
já vejo aquilo que naquela ocasião eu não via, mas era assim, eu acho que era assim, um 
movimento desses acontece num momento de sua vida e tem que casar duas coisas, né o 
movimento da pessoa que entra e o movimento que está em volta. Então é importante dizer o 
que acontecia comigo, eu sou uma psicóloga antiga, nem tão antiga como alguns mais velhos, 
mas bem antiga. Eu fiz parte de um grupo que fundou o Sindicato, eu assinei a ata de 
fundação desse sindicato, eu estava ainda terminando o meu curso de Psicologia Clínica, eu 
trabalhava aqui na PUC, onde tinha alguns desses nomes conhecidos e que arrebanharam um 
grupo de pessoas para, e as pessoas estavam brigando pela Lei, pelo reconhecimento da 
profissão, era o mesmo grupo. E aí nós fomos, me lembro que fomos na USP, era um grupo 
pequeno e eu me lembro que a fala, eu estava completamente por fora de tudo que se referia a 
Sindicato, nada a ver, nada a ver. A idéia que se tinha naquela ocasião é que a questão do 
Sindicato estava relacionada na área do Trabalho, nada da minha profissão do jeito que eu 
exercia. E o discurso deles era o seguinte, que eles, para que a profissão tivesse uma entrada 
legal e se estruturasse, ela deveria ter além do Conselho um sindicato. Era estranho o 
discurso, eles não faziam distinção, era o mesmo grupo propondo duas coisas, o Conselho e o 
sindicato, então era uma coisa que as pessoas assinaram ali tal em função de ter essa profissão 
instituída.  
 Bom, aí passaram-se anos, eu recebi, eu pagava o sindicato, tinha contribuição 
obrigatória e acabou, eu não tinha nada a ver com essas pessoas, eram pessoas que estavam 
ligadas à questão do trânsito, organizações, nada a ver com nada do que eu fazia, a minha área 
era Psicologia Clínica, depois Psicologia Social, mas não tinha nada a ver. Bom, enquanto 
professora da PUC eu fui me engajando nesses movimentos maiores, movimentos sociais, 
coisas relacionadas com autonomia universitária, mil coisas que foram acontecendo aqui na 
PUC, invasão, aquelas coisas todas que estão aí na História, isso foi me mobilizando, 
encontrou em mim essa abertura possível, uma visão crítica da profissão, por outro lado, o 
que estava acontecendo em volta e a necessidade de participar nisto. 
 Bom, aí o Fórum juntou essas pessoas, alguns eram meus alunos, outros colegas, e 
eram pessoas que tinham coisas em comum, um questionamento sobre a profissão, uma 
necessidade de se inserir socialmente, uma visão diferente do que era ser psicólogo. Aí o 
Fórum quando se avaliou, lógico que tinha algumas pessoas que já tinham isso na cabeça, eu 
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não, porque eu era uma inocente, mas tinha pessoas que já se mobilizaram e já conduziam o 
movimento, não era nada assim terrível, mas tinha isso, o tipo de pessoa que foi chegando e 
interesses diferentes. Eram todos grupos de esquerda numa época que isso aí estava 
completamente dividido, tinha-se mil grupos dentro, não tinha nem CUT nem nada, então 
assim era um grupo de esquerda sem outra coisa. Então se juntava o pessoal da Convergência, 
tinha gente de uma outra que nem sei se era AP se não me engano, tinha gente do PCsão, 
então tinha alguns grupos que dava para nomear e jovens, bastante jovens, então assim, 
quando começou a se discutir para onde caminharia o movimento a primeira coisa que surgiu 
foi ‘vai haver eleição para o sindicato e aí nós entramos’. Então a meta virou essa, nós vamos 
tomar o sindicato. Tomar é uma palavra forte, mas por aí. E aí nós começamos a nos 
empenhar em relação a isso, muito rico e muito bom de fazer, né, porque a gente tinha desde 
que inscrever os psicólogos, aumentar o número de sindicalizados, que foi a primeira coisa 
que a gente fez e depois montar a chapa e começar a disputar, a divulgar, a fazer uma 
campanha política. E aí que foi interessante, quando a gente começou a fazer esse tipo de 
coisa, o pessoal que tomava conta do Sindicato há anos, eles estranharam, pois era um jeito de 
fazer que não existia antes. Então, eles puseram uma posição de estranhamento, não é e aí nós 
éramos assessorados por um advogado e era um advogado do PCsão e que era advogado de 
não sei qual sindicato grande e ele foi indicado, era um sujeito bastante interessante, ficou 
muito próximo a nós, tinha um trato legal. Ele passou a ser nosso assessor jurídico, se 
empenhou bastante, nos ajudou bastante, então assim, tinha uma primeira coisa que era a 
seguinte, nós tínhamos que dar um jeito porque se inscreveu outra chapa e naquela época toda 
oposição no sindicato era Chapa 2. Chapa 2 significava oposição, então a gente tinha que dar 
um jeito para ser a segunda a se inscrever, porque a gente queria ser chamado de chapa 2. Aí 
houve uma coisa interessante, porque na Chapa 1 tinha lá um grupo de profissionais e estava 
organizado um debate, primeira vez que tinha esse tipo de disputa. Deixa eu te contar antes, 
porque na hora em que montamos a chapa, pela idade e pela experiência das pessoas, e aí por 
outras questões políticas, que dá para a gente avaliar isso, eu fui indicada como a cabeça da 
chapa, era uma coisa importante do ponto de vista político, primeiro porque eu tinha um 
respaldo, eu não era uma pessoa reconhecida por militância nenhuma, tinha um certo 
reconhecimento dentro da profissão, era mais velha que os outros, impunha um certo respeito, 
então acabei aceitando, achei que foi interessante e aí foi organizado um debate entre a Chapa 
1 e a Chapa 2. E aí, a Chapa 1, os dois, o presidente e o vice-presidente, tinham sido meus 
alunos aqui na PUC e aí quando chegou na hora do debate, quando eles descobriram que eu 
era da outra, eles retiraram a candidatura e eles retiraram publicamente, foi complicado, mas 
foi interessante porque deu força para nós. E aí nós fizemos a nossa campanha, inclusive na 
rua, para o horror deles, né, e ganhamos. E aí assim, passado esse tempo, quando assumimos 
começou um problema grande, porque nós encontramos a caixa do sindicato zerada, não tinha 
nada, nada, nada e eles não fizeram uma passagem, eles entregaram a chave de um lugar 
vazio, que não tinha dinheiro, não tinha nada. Eles ficaram assim, nós éramos oposição, então 
eles ficaram nessa posição, e eu tentei antes disso entrar em contato lá com o presidente. 
 
 Fui lá conversar com ele, de pessoa que pretendia assumir lá e ele teve uma fala muito 
interessante porque ele ficou duvidando da capacidade de uma mulher exercer esta função, 
chocante né! Ele dizia que eu ia precisar viajar, e ao mesmo tempo eu ia ter que ter costas 
quentes, esse é o termo e que ele achava que eu não teria o perfil para isso, muito complicado 
essa reação. Bom, aí quando eu tomei posse, também teve um outro parecido com esse, 
porque na hora do juiz ir lá e dar posse. Tinha um grupo de pessoas reunidas e ele teve que ler 
o resultado e dizer quem era o vencedor e quando ele foi dar o título, ele olhou assim e ficou 
procurando um homem. Não reconheceu de cara, um nome diferente e ele achou estranho, né, 



 

 

270

 

para você ver que nessa ocasião isso era muito forte, porque eu fazia reunião com os 
Sindicatos das profissões liberais e eu era sempre a única mulher. Então, isso, acho super 
legal! Super legal eu ter entrado nisso, começado desse jeito, dando uma, não era uma jovem, 
já era uma senhora assim, mas achei isso super importante para a profissão e para as mulheres 
em geral, já que é uma profissão onde predominam as mulheres e os homens ficavam 
ocupando os espaços, isso é uma coisa antiga, ridícula. Bom, aí nós voltamos para nossa 
diretoria e a diretoria, você deve saber os nomes, tal, eu era a presidente, tinha uma pessoa de 
Santos que era a vice-presidente, uma pessoa que me dou até hoje, pessoa super legal, a 
secretária era a X71, a tesoureira era a Y, que também, acho que está trabalhando em São 
Vicente, eu não sei. E eram esses as quatro (E o z?) O Z eu não sei se tinha um cargo, porque 
acho que a diretoria era assim, presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro, acho que 
eram quatro, se não me engano. Mas o grupo era maior que isso e o Z com certeza participava 
o tempo inteiro. Eu até, uma das coisas que me levou a participar disso também, eu tinha uma 
aproximação com o Z, porque eu tinha começado a trabalhar com ele num projeto de 
Psicologia Comunitária, então foram movimentos muito simultâneos, eu comecei a sair da 
disciplina que eu dava, comecei a trabalhar com Psicologia Comunitária, mudei de 
departamento, então foi uma mudança grande na minha vida profissional, aqui dentro na PUC 
e fora aconteceu isso aí. 
 Bom, aí nós começamos a nos estruturar enquanto sindicato e bastante preocupados 
com a inserção do sindicato nessas lutas sociais grandes que estavam acontecendo com 
bastante força na ocasião (o começo da abertura). Alguns movimentos já eram mais tolerados, 
não tinha mais aquela repressão tão forte, mas eram muitos ativos ainda, tinha muita coisa 
acontecendo ao mesmo tempo. Então o sindicato se propôs a entrar nessas coisas, tudo o que 
existia a gente ia entrando. A gente tinha, se eu me lembrar, embora a gente tivesse lá o 
projeto Plataforma, não sei se você recupera isso, a gente tinha um slogan... que era o 
psicólogo cuidar do psicólogo. Era uma coisa interessante assim que foi um jornalista que 
inventou, que mostrava assim, que você mudava essa posição do clínico psicólogo que cuida, 
para uma inversão dizendo que psicólogo cuida do psicólogo, alguma coisa assim, era 
interessante o slogan, não guardei nenhum daqueles jornaizinhos que a gente fazia, não sei 
quem tem. E aí, me lembrando assim eu me lembro que a gente tinha linhas diferentes de 
ação, uma dessas era a importância de participação no movimento sindical em geral, que tinha 
uma finalidade política interessante e aí a gente participava das reuniões e participava 
apoiando, indo, em greves que acontecia toda hora e uma coisa bastante complicada, porque 
era uma época em que a CUT estava começando a se formar, então você tinha sempre 
reuniões duplas, uma do chamado PCsão e outra da CUT, não existia ainda o PT, mas estava 
lá no começo. Então assim, um grupo apoiava a greve, outro não apoiava, a gente tinha que ir 
aos dois, então essa era uma posição assumida. Por exemplo, tivesse um grupo do PC e um 
grupo do futuro PT, a mesma reunião, a gente ia as duas, então a gente se engajava para 
manter essa presença e manter a independência em relação a isso também. E aí eu fui, foi 
muito rico para minha... (CONCLAT) CONCLAT, maravilha, isso foi uma das coisas mais 
lindas que eu vi na minha vida. CONCLAT era ainda todos. Foi na Praia Grande, um enorme, 
era Congresso Nacional das Classes Trabalhadores, uma coisa assim, nacional com as 
representações todas, né. E aquilo, maravilha, muita, muita gente, eram iguais às conferencias 
atualmente, mas era um grupo muito combativo e muito ainda unido. É lógico que tinha 
divergências, dá para perceber, mas que procurava se firmar enquanto classe trabalhadora e o 
sindicato participou também dessa reunião na Praia Grande, de atos públicos, coisas na praça, 
havia de tudo o que você pode imaginar e a gente estava lá sempre presente. Eu tinha uma 

                                                 
71 Por sugestão da entrevistada, omitimos os nomes dos envolvidos. 
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liberdade de trânsito porque eu não era filiada a coisa nenhuma e não era perseguida, era uma 
pessoa independente. Até aí eu tinha uma, quando fiz meu doutorado, muito tempo atrás, um 
dos membros da minha banca, meu amigo e companheiro, ele falou essa coisa interessante. 
Ele achava que tive um papel importante porque eu era independente, né. Eu gostei desse 
nome, dessa forma de me ver, quer dizer eu não era uma ingênua e mantinha esse padrão de 
independência. 
 
 Mas no fórum tinha bastante gente filiada a grupos. 
 
 Com certeza. Com certeza, isso aí eu nem percebia, por isso que eu agüentei isso, 
porque eu via o conjunto, tinha uma visão assim idealista, conseguia perceber as divergências 
e mesmo dentro do Sindicato isso ficava forte, às vezes, as pessoas disputavam, tendiam a 
puxar tapete ou e eu ficava lá administrando, nunca fiz conchavo, mas eu administrava, acho 
que bem, não tive maiores problemas com isso. E aí nessa linha, isso era uma linha, mas outra 
linha que acho interessante, nós ficamos desenvolvendo um chamado departamento cultural e 
tinha um ex-aluno muito criativo e muito interessante que fazia uns eventos super legais. 
Porque daí a gente pegava, os profissionais como eles eram. Então a gente fazia, por exemplo, 
eu lembro de um debate que teve sobre a Psicologia nas novelas, nós chamamos pessoas, 
autores das novelas e outras pessoas para debater, nós fizemos uma, isso foi assim, foi até no 
Sindicato dos jornalistas, nós fizemos juntos. Aí nós tínhamos exposição de livros, feira de 
livros na sede do Sindicato, eventos sociais, festas e coisas do tipo. A gente começou, no meio 
da categoria, a gente começou a aparecer de uma forma mais moderna, porque era aquilo 
fechado antes, muito duro, muito sem relação. Nosso jornal também, nós criamos formas 
diferentes de comunicar e aí aconteceu uma coisa muito importante para nós que foi quase por 
acaso que eu peguei lá uma correspondência que vinha, estava tramitando pela Câmara, o 
Projeto Julianelli, né que agora, parece que tem uma coisa que está ressuscitando isso, que 
procurava subordinar todos os profissionais ao médico, para qualquer tipo de intervenção, 
diagnóstico, tratamento que fosse. Aí nós começamos a fazer um movimento muito grande, 
com as pessoas, numa época que não tinha Internet, então era tudo mais difícil, junto a todos 
os cursos de Psicologia, foi uma coisa que cresceu muitíssimo. E daí eu me lembro que o 
Sindicato era convidado a estar nas mesas de formatura, mil atividades assim, foi uma coisa 
muito legal porque foi uma forma do Sindicato mostrar a cara e ao mesmo tempo se 
relacionar com as questões profissionais. Uma coisa também importante, é que a gente 
começou a se relacionar com outros estados, começaram a usar a experiência de São Paulo 
para tentar se organizar melhor, então em alguns estados você só tinha associação de 
psicólogos que queria se transformar em Sindicato, então, a gente fez reuniões, chamou 
reuniões na SBPC, eu me lembro, chamou reuniões de todos. E também demos força para 
mudar a gestão do Conselho, porque a eleição do Conselho foi logo em seguida. Aí uma 
pessoa do nosso grupo é que saiu, não, não foi desse grupo ainda, quem foi o presidente, foi o 
W, ele formou um grupo que tinha parte das pessoas ligadas a esse movimento que era do 
Sindicato e a gente começou a ter uma relação mais interessante, que a gente trabalhou junto. 
 
 Só voltando um pouquinho, a senhora disse que houve um estranhamento do grupo 
que estava no Sindicato. E esse grupo do Sindicato era próximo ao CRP nessa época e a sede 
do Sindicato era com o CRP. Então como que era a relação no começo do Sindicato com o 
antigo  pessoal do CRP? 
 
 Então a questão é o seguinte, no CRP você tinha, eu conhecia as pessoas, conhecia 
menos quem estava no Sindicato. No CRP era para as pessoas, que levam muito a sério a 
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questão da profissão, da ética. Eles tinham, primeiro como todos os psicólogos que se 
inscrevem no CRP, eles têm, além de ter mais dinheiro, eles tinham mais poder também. E 
não era um grupo que criasse problemas, não era. Não tive atritos, então naquele pouco tempo 
a gente conseguiu ter uma aproximação razoável, depois melhorou com certeza. No começo 
não era nada parecido com a gestão que deixou o sindicato, mas era mais formal, não tinha 
propostas iguais, mas tinha um respeito mutuo, não foi difícil, isso foi pouco tempo também, 
quando assumiu o outro grupo foi muito melhor, aí deu para trabalhar mesmo junto, com 
pessoas lá que eu trabalhei muito legal.  
 
  Então quando entrou essa gestão do CRP vocês puderam fazer mais atividades 
juntos? 
 
 Juntos, é. Assim, sempre tem esse problema, até hoje não muito bem resolvido, os 
próprios psicólogos confundem, eles não sabem dizer o que é que é uma coisa o que é que é a 
outra, qual é papel de uma, qual é papel da outra e é difícil isso viu. Eu sinto que quando eu 
fiz parte da gestão do CRP eu senti essa dificuldade, muitas ocasiões, os papéis um pouco se 
confundiam, mesmo pensando coisas parecidas. Confunde junto até aos próprios psicólogos.  
 
  E quando vocês estavam no Sindicato, sentiam essa confusão de papéis também? 
 
 Nós do Sindicato não, acho que a gente, por exemplo, nessa coisa do Julianelli, até 
tinha coisas parecidas, mas a gente teve uma ação independente, quer dizer a gente ia por 
conta própria. Eu me lembro, já não sei dizer se foi na primeira ou na segunda, como é que 
foi, que a gente teve uma entrada em relação aos convênios de saúde e nisto um lado mais 
sindical e outro mais do exercício da profissão, aí tinha que trabalhar junto mesmo, ter um e 
outro falando. Mas é difícil, sindicato com psicólogo é uma dificuldade muito grande. Você 
está querendo reflexão eu estou fazendo. Porque assim você tem uma grande quantidade de 
profissionais liberais, né, uns assalariados que às vezes estão em instituições com os mais 
diferentes objetivos e é difícil saber dar, não tem assim uma fábrica, né, você tem hospitais, 
no hospital, psicólogo ele é um dos, na escola ele é um dos profissionais. Então você juntar é 
muito complicado, discutir piso salarial, até que agora já tem, tal, tal. Por exemplo, fica a 
preocupação em relação à cobrança de valor de consultas, que para quem fica tem que 
trabalhar junto, muito complicado, acho muito complicado, acho que o psicólogo, acho que o 
Conselho é a entidade que tem mais aproximação, porque qualquer psicólogo tem que se 
inscrever no Conselho e você trabalha com questões que tem a ver com o exercício da 
profissão, a profissão, não essas outras questões, por exemplo, quando a gente trabalhava no 
sindicato, o próprio advogado, a gente encaminhava as pessoas que tinham problemas 
trabalhistas para entrar em contato com nosso advogado. O advogado dizia que era 
impressionante, que os psicólogos que chegavam lá, outras vezes, e diziam ‘Não, que não 
deviam fazer isso, porque outros diziam que tinham que discutir na terapia para ver se 
tomavam ou não a atitude’ (risos). Isso já é caricato, né. Mas, sabe, como psicólogo tem esse 
tipo de relação naquela época, acho que agora é menos, mas aquela época era forte, ele não 
conseguia reivindicar direitos, inclusive ficava uma coisa assim... acho que até hoje tem, sabe 
aquela vocação de cuidador de pessoas, nossa profissão começou mesmo no confessionário. 
Então assim aquele que ajuda, aquele que entende, aquele que ouve e dinheiro perverte, né! 
Então a tendência ainda hoje tem uma questão muito complicada, do psicólogo se assumir 
como alguém que trabalha e ganha, né. Independente do símbolo, de todas aquelas coisas que 
carrega na terapia, então acho que tem uma relação de trabalho que nem sempre é muito clara. 
Acho até hoje muito complicado, então, por exemplo, o psicólogo paga o Conselho porque ele 
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é obrigado, o Sindicato, se não for obrigado ele não paga, entendeu, ele acha que não tem 
nada a ver com ele, porque ele é liberal, contrata, descontrata, cobra, não cobra, tudo no seu 
consultório então, que é maioria, né. 
 
 E aquela discussão que aparecia nos jornais do Conselho, do Sindicato dos anos 80 
que tinha muito, que era assim que o Sindicato representa a categoria e o Conselho o Estado, 
aí criticava o conselho por ser uma estrutura... 
 
 É, uma coisa bastante complicada porque uma das pessoas que levava isso desse jeito 
era a Y, que agora é presidente. Eu participei de um grupo onde isso foi discutido e tinha toda 
uma posição que discutia a entrada no Conselho por achar essas coisas, que eles seguem, ele é 
criado por Lei, tem alguma coisa que é do Estado, agora, a impressão que eu tive na minha 
vivência lá dentro não é isso. Não acho que tenha nada a ver. Por mais que a Lei tenha criado 
os Conselhos, que isso nos dá uma certa tranqüilidade para aparecer, para dizer, que tem que 
respeitar, eu, a política interna da entidade, eu não vejo diferença nenhuma. Acho que tem 
total liberdade de fazer qualquer coisa ali, né, foi feito muita coisa na gestão 98-01, aquelas 
coisas em relação ao menor, a FEBEM, a gente acompanhou atividades socialmente 
relevantes que nos colocava numa posição de visibilidade, numa posição clara, ninguém nos 
impediu de fazer isso, você não tem que prestar contas, sua política interna é completamente 
independente. A única coisa que está ligada ao Estado é a Lei que cria o Conselho, o resto 
não, entendeu, você não está amarrado na, você estabelece as suas formas, estabelece a 
política, contrata quem você quer, então tem uma independência legal, eu não vejo assim. 
 
 Em relação ao sindicato, quando vocês chegaram lá, notaram que estava tudo zerado, 
sem material... Sem dinheiro, sem funcionário... 
 
 Material tinha lá, tinha as coisas, tinha o arquivo. Não me lembro se tinha muito 
material, tinha papel, essas coisas. Aí a gente, foi muito interessante, porque a gente contratou 
nossos funcionários, a gente foi tomando pé, devagarzinho fomos criando, ficou legal porque 
era assim, como se o movimento continuasse, o movimento é esse, pobre, então a gente tem 
que inventar, tem que criar formas, a gente tem que contar com a força, com o trabalho de 
cada um, foi rápido isso, a gente conseguiu isso rapidamente, não me lembro da gente ter 
vivido situações muito difíceis não, a gente conseguiu, a gente nunca teve nenhum problema 
com dinheiro. 
 
 Mas não teve nenhum auxílio da chapa anterior. 
 
 Nada, nada, nada, nada, nada. Eu dou graças a Deus, a gente pôde reinventar o 
Sindicato. A gente reinventou o sindicato, formas de fazer, como administrar o dinheiro, 
funcionários, para que, tudo a gente criou ali na hora. Era pequenininho, o espaço era 
pequeno, era um conjunto muito pequeno ali na Faria Lima, você vê Faria Lima, frente ao 
Shopping Iguatemi, chiquérrimo, era super bonita a sede, tal, mas tinha o que, tinha uma 
entrada pequenininha, depois tinha uma sala pequena, que era a sala da diretoria, depois do 
lado tinha uma sala que era um pouquinho maior, onde passamos a fazer as reuniões e depois 
tinha uma sala pequena, tinha uns arquivos, um almoxarifado, acho que não era nosso, era do 
Conselho, a gente usava uma parte lá, também não cabia. Por isso que eu digo, era pequeno, 
mas não demandava muito gasto, então ficamos lá, a gestão o tempo inteiro lá, só mudou, 
nem sei quando foi para a Arruda Alvim, o Conselho que foi, o Sindicato demorou, não sei 
para onde ele foi, antes de estar. Agora está na Arruda Alvim. Eu não sei, quando a gente foi 
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lá para a Vila Mariana, o Conselho foi para lá, não sei para onde o sindicato foi. Não me 
lembro. 
 
 E outras lutas importantes do Sindicato nessa época? 
 
 Nessa época, teve o Julianelli, participação em greves, teve, fica difícil me lembrar, 
teve uma entrada na área de saúde, tinha pessoas lá que estavam interessadas, mas o que 
posso te dizer sobre ação concreta, não sei se, participação, aí fica meio confuso, eu acho que 
era gestão do Montoro, acho que sim, sabe aquela idéia de ter equipes multiprofissionais na 
rede pública de saúde, tenho impressão de que nessa época essa questão começou a ser 
discutida e o Sindicato promoveu pelo menos um pouco. Que eu me lembre de ações assim 
grandes, são essas. Pode ter outras... 
 
 Vocês também se organizaram em muitos grupos de trabalho naquela época. 
 
 Tinha, a gente tinha grupo de saúde, participava desse grupo a Vera Paiva, uma pessoa 
legal e muito empenhada. 
 
 Por que a senhora decidiu não continuar no Sindicato? 
 
 Então, na realidade é o seguinte, eu sou contra tudo o que fica assim (risos), sou contra 
todas as associações. Aqui na PUC, acho que isso também entrou em conflito, eu fiz um 
movimento interessante que eu me lembro para mim mesma, depois quando eu tive que fazer 
meu memorial eu revi, eu saía e voltava, eu saía e voltava, entendeu. É como se eu tivesse 
coisas para fazer e que eu ia tentar fora e depois achava que não precisava mais, voltava como 
professora, a realidade é isso que sou. Essas outras atividades eram a mais e depois voltava 
para cá. Eu fui diretora da faculdade, não achava que podia conciliar essas duas coisas. Aí 
assumi a direção aqui, larguei lá, a Y que assumiu, éramos o mesmo grupo, eu ainda participei 
de alguma coisa, de algum grupo de Trabalho lá e daí eu fui ser suplente no federal e me 
desliguei. Me desliguei do Sindicato, tinha gente, vai mudando, a época também, sabe, acho 
que tinha gente mais competente. 
 
 A senhora é contra cristalizar a sua figura 
 
 Ai, sou. Eu não quero, não quero, sou bastante independente, móvel e para mim essa é 
minha função da minha vida, se você quer saber. Então me dou o direito de não mudar 
posições e convicções, mas mudar as posições que ocupo nos lugares, eu acho perfeito isso. 
 
 Transitar entre vários espaços 
 
 Transitar em vários espaços, embora o meu interesse maior, isso vai predominando 
sempre, é a área da saúde. Saúde pública. Então em cada um desses lugares consegui fazer 
alguma coisa nessa área e trazer também experiência para meu exercício de magistério, para 
supervisão de estágio, é muito importante, é como se tivesse preenchendo assim lacunas para 
por as pessoas em contato com o que existe fora, então isso é muito importante. 
 
 E o que levou a senhora entrar no CRP? 
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 Ah, então, entrar no CRP é uma loucura. Vou pegar um cigarro, você não liga? Você 
não é anti tabagista radical? Você não fuma, mas abro um pouco a janela, eu fumo enquanto 
eu falo. A história no CRP foi um pouco engraçada. Eu fui de certa forma, envolvida, é o 
seguinte, depois que terminei minha gestão de diretora aqui, eu resolvi dar conta da minha 
vida acadêmica, porque fiz parte de um grupo que ficou fora da carreira, porque fiquei 
exercendo meu cargo e daí não fiz tese. Eu tinha começado a fazer o mestrado e parei, daí 
resolvi retomar e entrei no doutorado direto em função do currículo e daí fui fazer a minha 
tese. E quando terminei a tese, alguém me disse que está tendo um grupo para discutir 
proposta, Cuidar da profissão, não sei se já tinha esse nome ou não e uma colega da PUC, e aí 
eu assim, como eu estava achando que eu não ia ter nada, não tinha cargo, terminei a tese, só 
estava nas aulas, tudo bem, resolvi entrar. Entrar em contato com o grupo, discutir e tal e aí 
quando eu entro, eu entro, não consigo entrar de mentira, então eu sou de repente envolvida, 
mas aí eu já estava mais viva e quando comecei a perceber o movimento das pessoas, que agia 
na direção de eu ser a presidente, aí eu já estava mais descolada (risos), eu falei para as 
pessoas ‘Se vocês acham que eu vou ser a presidente, eu nunca mais venho em reunião 
nenhuma, eu não quero, não quero, não é isso que quero’. Aí tudo bem, as pessoas, ninguém 
acreditou muito em teoria, montou a chapa, fiquei como efetiva, mas a diretoria eu não queria. 
Aí fiquei lá num setor que chamavam de orientação, foi super legal, adorei fazer aquilo, 
participei de tudo lá, participei bastante. No fim, por conta de uma pessoa que não pode 
continuar, eu participei, eu fui representante do Conselho na Comissão de Reforma 
Psiquiátrica, que é um assunto que gosto muito. Acabei sendo presidente dessa comissão. Isso 
me levou lá. Mas só uma gestão, prefiro não cristalizar, não continuar, nem nada.  
 
 Vocês eram chapa 1 ou chapa 2? 
 
 Aí já não tinha mais, na realidade a nossa chapa era oposição. Tinha três chapas, foi 
bastante disputado, brigas complicadas na hora da apuração, mas foi bom trabalhar lá, foi bem 
legal. 
 
 Como a senhora avalia hoje as entidades de classe da Psicologia? 
 
 Então, acho que assim, o sindicato eu acompanho pouco, eles tem um jeito 
interessante, eles tem um jornal, via Internet, tem umas notícias, parece que eles trabalham 
com o Conselho, mas não percebo muita coisa, eu acho eles um pouco parados, não percebo 
muita coisa acontecendo de relevante. Não sei como é que é essa história, se cheguei naquele 
ponto de alienação. Na realidade acho que quando eu sou professora, essa é minha profissão 
principal, não acho que preciso de sindicato de psicólogos, prefiro o sindicato de professores, 
tem a associação aqui, é aqui que brigo. Sobre o CRP, é lógico, que quando você está numa 
gestão com um determinado grupo de pessoas, embora seja o mesmo, vamos dizer, tem estilos 
de governo diferentes. Essa atual gestão mudou um pouco o jeito de levar as coisas, não os 
objetivos, não as propostas, mas deu uma recuada em algumas coisas. Então acho, por 
exemplo que na outra gestão, eles tinham mais comissões e tínhamos uma comissão de saúde 
muito atuante, que não temos nesse. Acho que o grupo... não sei. Acho que é assim, houve 
uma ampliação que continua, o pessoal do interior bastante empenhado ali. 
 
 Mas a senhora encara como ponto negativo o menor número de comissões 
 
 Eu acho, eu acho. Eu acho que tinha mais coisas, está mais parado. É o que parece, foi 
para trás. 
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  E uma pergunta do âmbito pessoal. Qual é, foi, será sua grande motivação em 
participar dessas entidades políticas? 
 
 Motivação, acho que te falei né. Acho que é uma necessidade, uma coisa assim, mas é 
assim, eu gosto, na realidade eu acho que sou uma pessoa a fim de mudar as coisas, na minha 
profissão de professora, acho que sou muito mais efetiva enquanto professora do que quanto 
psicóloga exercendo a profissão individualmente na clínica, já fiz isso. Mas me dá uma 
aflição, pois eu tenho mais urgência nas coisas e quero coisas maiores. Se eu puder mudar 
alunos para que eles façam coisas diferentes, vou gostar mais. Então toda essa questão das 
ações mais sociais e mais coletivas, isso me pega, sou movida por essa coisa, de brigar por 
posições, de me empenhar em coisas e tal. Toda vez que aparece uma coisa dessas que me 
chama e que me desafia para mudar alguma coisa eu vou estar lá. Agora estou super 
empenhada com uma coisa que estão propondo no Ministério da Saúde que são os pólos de 
educação permanente, que está me pegando total. É assim, eu vou, eu faço, eu tenho, depois 
eu mudo (risos). Esse é o meu jeito pessoal de responder. Então, não é uma coisa assim, que é 
uma posição política, eu tenho uma posição política, não partidária, embora eu vote no PT, eu 
não sou do PT, gosto dessa independência, não é isso que me mobiliza, então é isso, é um 
ideal político amplo, na vida coletiva, não é um político partidário. Eu acho também como 
estou lá no começo da profissão eu tenho um compromisso com ela, embora tenha épocas na 
minha vida que as pessoas odeiam que eu fale que ‘eu odeio psicólogos’ (risos), pois quando 
você junta um monte, por exemplo, o Conselho faz o Cineclube e aí me chamaram para 
debater um filme, fui e nunca mais eu vou, não agüento o nível, não agüento as perguntas, não 
agüento nada. Sabe, tenho uma intuição, pessoas pensam desse jeito, eu prefiro ter como 
alunos, pois ainda eu posso influir, mas nessa hora você junta aquele bando, eu quero fechar, 
eu quero diminuir, deletar, grupos grandes de psicólogos que não sei o que estão fazendo na 
vida e que não servem para nada. 
 
 O que você sente dessas pessoas? 
 
 Tem muita gente muito mal formada, muita gente exercendo a profissão de um jeito 
absurdo, sem nenhuma consciência da categoria e da importância da profissão, nem de nada, 
eu acho muito complicado, gente assim de nível baixo, intelectualmente, eu não tenho 
nenhuma paciência com isso. 
 
 Uma diferenciação com os alunos é uma certa abertura, pois o psicólogo é meio 
cabeça dura, já que está formado, não declina de suas opiniões, visto que o aluno ainda pode 
pensar mais amplo... 
 
 Tem muito aluno cabeça dura também, tem alunos que entram e saem do mesmo jeito, 
tem um monte. Aqui então que a Universidade é paga, e bem paga, e você tem uma seleção 
assim, você tem a alta burguesia, tanto é que não dou mais aula, dou só supervisão, assim tem 
um grupo mais selecionado. 
 
 Então, nunca mais vai participar dos videoclubes do CRP (Nunca mais). Tem aquele 
estereótipo do psicólogo individualista, que é mais que estereótipo... 
 
 Ouvir eles falarem absurdos, tem lá um filme, um filme legal e tem lá uma relação de 
duas pessoas, uma relação interessante o filme inteiro e tem uma psicóloga que pergunta se eu 
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achava que aquilo era uma terapia. Eu disse para ela ‘Não, isso é vida, graças a Deus ali 
ninguém paga’. Entendeu? Transformar tudo em Psicologia, tenho horror disso, essa visão 
onipotente de uma profissão que entra em tudo.  
 
 Estamos já terminando, a senhora tem mais alguma história, algo mais para falar? 
 
 Não, acho que não, está satisfeito? 
 
 É, acho que estou (risos). 
 Então está bom. Não tem mais nada para perguntar?  
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Ghislaine Gliosce da Silva 
Entrevista realizada no dia 20/08/04 – Universidade 
Participou da gestão do CRP 80-83 (tesoureira) 
 
 Gostaria que falasse sobre sua participação no CRP, desde que você entrou, 
reflexões, histórias, tudo o que vier à sua cabeça e lhe for pertinente, pode contar. 
 

Olha, nós já temos aí praticamente uns vinte anos, né. Entre 80 e 83. Mas nós 
começamos a trabalhar para a plataforma para chegar às propostas desde 1978, junto com o 
sindicato. E durante dois anos, antes da gente colocar a plataforma junto à categoria, nós nos 
reunimos num grupo grande de profissionais em São Paulo, às vezes na sede do Sindicato, 
outras vezes em outros locais que nos eram cedidos e por aí, houve então uma grande 
discussão sobre a Psicologia no Brasil, desde sua regulamentação em 62 e após esse período 
nós chegamos à plataforma, onde estavam as propostas para o triênio. Tinha a Yvonne 
Khouri, o Sergio Leite, a Marlene Guirado, eram vários dos interessados mesmo, não de fazer 
parte do grupo que seria eleito, mas de ficar discutindo Psicologia, a formação em Psicologia, 
a categoria, então ficamos esses dois anos antes trabalhando. Você deve estar sabendo que 
essa chapa se dizia de oposição, era a primeira chapa que surgia de oposição; de 62 à 8072, 
foram 18 anos que foram eleitos praticamente os mesmos, os grupos anteriores eram 
chamados de grupos da situação. E aí então a gente queria saber também por que é que a 
gente estava chamando aqueles grupos anteriores de grupos da situação e nós sendo da 
oposição. Oposição a que? Por que? O que isso queria dizer?  

Enfim, vivemos uma expressiva votação, fizemos uma campanha nas Universidades, 
nas faculdades e tivemos uma boa votação da categoria. Eu acho que uma das principais 
propostas aí e que me chamou a atenção para estar participando, foi o interesse pela 
psicologia o que nos levava a investigar porque nós estávamos sendo escolhidos por aquele 
grande grupo de pessoas que estava também discutindo quem iria fazer parte de uma chapa, 
para estar no Conselho. Quais seriam, quais eram os objetivos de todos. E como eu já estava 
dando aula em cursos de Psicologia, em cursos de Psicologia notadamente particulares, 
embora eu tenha me formado pela USP, mas fui trabalhar na São Marcos, na UNIP, quando 
ainda era Objetivo; informo que fui formada pela USP pelo fato de existir, na época, uma 
forte discussão e pressão contra as faculdades particulares e o que representavam para o 
ensino da Psicologia. Quer dizer, cada um tinha sido escolhido por um ideal, no meu caso 
pelo contato com estes formandos, um ideal  em relação à Psicologia, pois era um fato a 
existência de faculdades particulares e eu queria estar neste ambiente para acompanhar e 
discutir o ensino da Psicologia. E ficou muito claro que nossa proposta era motivar 
politicamente o maior número possível de psicólogos para se interessarem pelo seu Conselho 
Regional de Psicologia, pela Psicologia, o que era essa Psicologia no Brasil, o que estávamos 
fazendo e isso me chamou a atenção, então acabei aceitando e assim muitos dos meus colegas 
tinham seu próprio motivo para ingressar nessa chapa de 80 a 83. 
 Nessa ocasião, mais ou menos no final de 79, já se decidia, todos decidíamos quem 
iria participar da diretoria, quem não iria. Eu me candidatei, e foi uma experiência muito 
interessante para eu participar da Diretoria e a minha opção era ser secretária ou tesoureira, 
porque como todo partido político ‘Ou é o secretário ou é o tesoureiro que está a frente para 
fazer valer a plataforma’. Era isso que eu imaginava fazer e fiz ver que isso tinha que 
acontecer. Porque na medida em que era uma experiência de dois anos de discussão para que 
                                                 
72 Na realidade, de 1974 a 1980, visto que a Lei 5766 foi promulgada em 1971 e a instalação dos Conselhos 
Regionais se deu apenas em 1974. 1962 é o ano que se regulamenta a profissão do psicólogo (Lei 4119/62) onde 
toda a parte sobre Conselhos Profissionais foi suprimida. 
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a gente chegasse a uma plataforma de intenções e eu tinha concordado com essa plataforma, a 
realização dela dependia de uma aplicação de dinheiro. E eu queria que a plataforma fosse de 
fato exercida e realizada nesse período.  
 De fato, eu acho que a direção, a presidência do Luis Otávio foi excelente nesse 
período, ele era uma pessoa muito clara, coerente, sabe, com os ideais, com a plataforma, com 
os princípios do que a gente estava fazendo ali. Uma experiência única e que se revela nas 
reuniões, nas plenárias. Nós decidimos que iríamos trabalhar não só com os efetivos nas 
plenárias, e essa foi a primeira experiência, nos Conselhos Regionais de Psicologia, que nas 
plenárias estariam  presentes os efetivos e os suplentes. Então a grande plenária, com um 
número grande de colegas. E posso dizer que todo o dinheiro empregado, foi um dinheiro 
empregado para a gente estar indo a direção às bases.  

Eu acho que a realização de qualquer ação se transformava em atividade expansiva, 
em decorrência da participação de todos, dando início a se estender para o interior do Estado 
de São Paulo, e não ficando só na cidade de São Paulo. Naquela época fazia parte do CRP o 
Estado de Mato Grosso, que depois se tornou Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então era 
também o estado do Mato Grosso. E nós tínhamos como certo, fazia parte de nossas 
discussões, que deveríamos estar viajando para esses Estados e não ficarmos só centralizados 
na cidade de São Paulo. Acho que essa foi uma experiência muito boa, porque tive uma 
vivência com psicólogos de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto, de Bauru, etc.. E 
estamos acostumados, quem vive na cidade de São Paulo, a ter apenas um contato com a 
cidade de São Paulo e esquecer que há o interior de São Paulo com as suas peculiaridades. A 
formação pode ser única, mas tem suas peculiaridades por força mesmo da população dos 
diversos locais. Os psicólogos que estavam lá também realizavam algumas ações, atividades. 
Politicamente estavam reunidos, mas separados da sede e necessitados de apoio e de ajuda. 
Essa foi uma experiência de relevo dessa gestão que fez com que a gente irradiasse o 
Conselho para o interior e depois de seis meses, um ano, criamos os CRPs setoriais. Pegava-
se uma sala, um consultório de um psicólogo de uma das cidades que tivesse abrangência de 
outras cidades vizinhas com determinado número de psicólogos. Depois pudemos, com a 
aplicação do dinheiro gerido pela tesouraria, aumentar o número de subsedes. Fiquei durante 
essa gestão na diretoria durante três anos, sendo eleita como tesoureira  a cada ano. Parece-me 
que a plenária decidiu que essa aplicação do dinheiro recebido dos próprios psicólogos estava 
sendo coerente com a plataforma. E então começamos a alugar, pouco a pouco, salas onde 
pudéssemos  estar implantando o CRP no interior do Estado de São Paulo, depois no Mato 
Grosso, até que este foi desmembrado mais adiante pela própria inviabilidade geográfica. 
 Outra experiência muito válida foi estar acompanhando o Federal de Psicologia em 
Brasília. Naquela época havia muitas incursões, ainda existem hoje, mas eram incursões  de 
médicos interessados, não é bem na atuação do psicólogo, mas em gerir a atuação do 
psicólogo e até impedi-la. Projetos que estavam em Brasília, em tramitação nas comissões do 
Senado e/ou da  Câmara, estavam prestes a serem aprovados; o CRP de São Paulo fez uma 
grande marcha em direção à Brasília, acho que foi uma das primeiras vezes que um Conselho 
Regional interfere diretamente num Federal e diz assim ‘Temos que agir, irmos lá, fazer um 
lobby’. Começamos a fazer lobby junto ao poder legislativo constituído, impedindo muitas 
vezes que ficasse só a fala de uma determinada facção, no caso da Medicina, e alguns 
médicos interessados nesses projetos. É nesse momento que  o Regional de São Paulo chama 
os outros regionais para a ‘batalha’. Eu me lembro que isso trouxe uma ‘comoção’, em termos 
de atribuições de um regional e na época, não consigo me lembrar direito, nós tivemos quase 
uma intervenção federal pelo Ministro da Fazenda, porque os regionais prestavam contas a 
esse Ministério de toda a contabilidade. Então, como nós começamos a nos movimentar 
politicamente dentro do poder legislativo, como pressão, nós tivemos uma chamada do 
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Ministério da Fazenda dizendo que iriam fazer uma intervenção. De uma hora para outra veio 
essa informação de que o CRP teria uma intervenção federal. Ficamos no aguardo. O 
Presidente do CRP, Luis Otávio, teve uma ação muito positiva, esteve conversando com o 
Ministro da Fazenda na ocasião tentando justificar a paralisação do nosso trabalho, uma 
paralisação política, destinada a esclarecer a pertinência da Psicologia junto à sociedade para 
atender a área da Saúde no que lhe dizia respeito. Os outros regionais começaram a se 
manifestar, havendo uma grande aglutinação dos regionais, trabalhando para a mudança de 
posicionamento político também do Conselho Federal de Psicologia. Então, passamos esse 
susto nessa ocasião: chamamos os psicólogos a se manifestarem, atuamos antes da coisa 
acontecer; na época evitamos até uma invasão do Regional de Psicologia, quando da noite 
para o dia o gerente administrativo nos avisa que foram mexidos os arquivos administrativos 
gerais e os de uma área mais específica de nossas atribuições de regional de Psicologia 
(plenárias); então, estava havendo mesmo uma pressão para que a gente trabalhasse mais 
sossegadamente.  
 Acho que uma outra grande ação política que o Regional de Psicologia teve nessa 
gestão, além de trabalhar com os regionais e com o federal, foi trabalhar com os regionais de 
outras áreas profissionais. Nós fazíamos constantemente reuniões, ou dentro do Regional de 
Psicologia, ou nas sedes daqueles  regionais todos da área da saúde em geral. Enfermagem, 
serviço social, nutrição, mesmo que fossem associações, que ainda não estivessem agrupados 
como regionais, conselhos. Então fizemos reuniões com sindicatos, com regionais de outras 
áreas profissionais e com isso a gente começava a trabalhar naquilo que nós já entendíamos: 
que o Conselho Regional de Psicologia não podia ficar restrito a uma área de fiscalização. 
‘Fiscalizar os profissionais é fazer isso, fazer aquilo’. Mas passamos, a partir dessa atuação 
política a ver e conferir que nós tínhamos uma questão ética e uma questão de orientação aos 
profissionais para eles se engajarem em suas áreas, na sua área profissional, junto com outras 
áreas profissionais afins. Muito trabalhamos também com o pessoal do Direito, o pessoal da 
OAB, nessa época, então nós fizemos reuniões, não só para apoiar os projetos que 
politicamente refletiam a Psicologia tirada da pauta das assembléias, mas daqueles que faziam 
algum impedimento à atuação do profissional de Psicologia, mas também nos interessávamos 
pelos outros, então contribuíamos todos juntos para as outras áreas profissionais. Muito 
interessante você entender que nessa época, às vezes, a gente tinha vinte a trinta 
representantes dessas outras associações, ou desses outros conselhos para resolver situações-
problema coletivas.  
 Às vezes ficávamos das 5h da tarde até às 2h da madrugada nessas reuniões, 
dependendo da pauta, da seriedade do que tínhamos que discutir e cumprir, muitas vezes pela 
emergência do tempo e então fazíamos os lanches dentro do Conselho para não ter que pedir 
de fora, para a gente gastar menos e o dinheiro servir a mais propósitos decididos pela 
plenária e aplicados à realização da plataforma. É lógico que em todos esses momentos, 
sempre há... trabalhava também, o Moysés que era muito presente e acompanhava de perto a 
assessoria jurídica junto com a gente, o Moysés que foi um excelente conselheiro, a Vera 
Colucci, excelente conselheira, a Tatiana também, há muito tempo que não a vejo, excelente 
conselheira. Quer dizer, gente muito batalhadora e lutadora, mas às vezes discordávamos. Eu 
por exemplo discordava, muitas vezes de certas decisões, como a criação de comissões sem 
consultar a categoria. A abertura de uma comissão deveria passar por pesquisa junto aos 
psicólogos, saber qual era a demanda.  
 Outra situação constrangedora para mim era convidarem sempre os mesmos 
psicólogos para comissões diferentes. ‘Os mesmos para essa comissão e para aquela também? 
Os mesmos não! Eu quero gente nova, gente com cara nova. Vamos procurar dentro da USP, 
dentro da PUC, dentro da São Marcos, tem gente que quer se fazer presente. Vamos convidar, 
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vamos divulgar, vamos lá. Os mesmos, sempre nós, sempre os mesmos não’. Sei que nessa 
época era difícil qualquer abertura, porque era um Estado totalitário. Se você for 
contextualizar e olhar o entorno em 1978, 1979, 1980, das questões políticas e econômicas do 
país, era uma época que estávamos tentando sair de grandes pressões ditatoriais, 76 e 77 
foram anos muito difíceis, os seguintes também, tínhamos que eleger naquele momento o 
PMDB, não tinha outra escapatória, tínhamos que sair por aí e tínhamos também que fazer 
esse tipo de trabalho junto a todos nós. E, com isso, o pessoal entendia que tinha que ser 
sempre os mesmos, porque tinha que aglutinar uma força para que a gente pudesse caminhar 
em prol da democracia brasileira, porque isso implicava em uma democracia para dentro do 
Conselho Regional de Psicologia. E para o trabalho do profissional de Psicologia no Brasil.  
 

Apesar de concordar com esse encaminhamento, não consegui me afastar da idéia 
básica da Plataforma: ‘Esse conselho tem que ser participativo, dirigido e realizado por 
psicólogos, tem que vir deles’. Concordávamos que ela podia ir sendo transformada durante a 
gestão pelos próprios psicólogos, tanto é que a outra chapa foi composta por outro grupo. Mas 
antes disso acontecer, as constantes indicações repetitivas fizeram-me reconhecer que esse 
não era o lugar para trabalhar a profissão. E em uma plenária, após 6 meses de andamento dos 
trabalhos, pedi licença ou afastamento do CRP. Por coincidência, nesse mesmo dia, pelas 
razões dele, o Moysés solicitava também uma licença que se referia a questões políticas 
internas. Abre-se a discussão em plenária, são colocadas razões mais amplas e as 
conseqüências políticas decorrentes desse desmembramento e eu retiro o meu pedido de 
licença, e aí tanto a secretária que era a Vera Lucia Colucci como o presidente que era o Luis 
Otavio, se posicionam muito claramente a nosso favor, em algumas de nossas reivindicações e 
encaminham à plenária para votação e para essa abertura dentro do Conselho em relação às 
comissões, para que  se dessem de fato. Alguns discordavam com justificativas, ‘É, mas se for 
alguém de Bauru não acontece, se vem do interior não acontece’, ‘Como não, se o pessoal 
está interessado, pega o ônibus, passa a noite’ e a contribuição do Conselho financeiramente 
tinha que ser para isso também. Se vai pegar um ônibus, vem até aqui, fica na casa de um, ou 
de outro. Que tivesse também esse movimento, não só da gente ir, mas o pessoal vir e 
participar dessas comissões. Não sei, até o momento é isso que me vem... 
 
 Deixa eu entender direito, você e o Moysés fizeram esse pedido para estender a 
plataforma, para que mais psicólogos participassem, etc. Aí vocês pediram uma licença?    
 
 Sim, eu pedi um afastamento do CRP, mais especificamente da Plenária. ‘Para mim, 
vocês me substituem com um suplente’. Se não é para caminhar com essa condição, que é a 
extensão do CRP para além daquele espaço localizado na Faria Lima, eu iria pedir minha 
saída. E o plenário negou a licença. O pedido de licença do Moysés referia-se a questões 
políticas internas, relacionamento de grupo, diretoria.  
 
 E aí foi o momento em que vocês puderam discutir mais essa questão. 
 
 Sim, foi o momento que pudemos discutir mais a questão. 
 
 E gerou uma abertura? 
 
 É, na prática gerou uma abertura mesmo, porque o Luis Otavio e a Vera Colucci, 
principalmente o Luis Otavio se posicionou: ‘A Ghislaine não é uma pessoa que tenha 
participado diretamente dos movimentos estudantis, mas ela tem uma prática política, da qual 
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nós precisamos, ela não tem aquelas teorizações de quem já participou de movimento 
estudantil, mas a gente precisa que ela continue, porque a gente tem que estender mesmo’. A 
fala do CRP naquele momento é de uma plataforma para todos e é a participação de todos no 
Conselho que nos tornaria politicamente fortes. Porque o CRP era muito elitista, com todo o 
respeito e consideração que eu tenho por todos aqueles doutores que participaram, Walter 
Trinca, Odette Van Kolck, inclusive meus ex-professores, mas era uma prática elitista. Não se 
sabia o que ocorria com os psicólogos de São José de Rio Preto. O que eles estavam 
realizando, o que eles poderiam contribuir para o CRP, o que eles vêm fazendo? Que 
dificuldades nesse governo revolucionário ditatorial enfrentaram? Não sabíamos. Como é que 
eles estavam podendo exercer a profissão? Não sabíamos... Como é que os professores dessas 
faculdades de tão longe estão podendo dar aula? Que aulas estão podendo dar? Então isso a 
gente queria ouvir, se a coisa continuasse fechada, todas as comissões feitas por nós mesmos 
da cidade de São Paulo, quer dizer, criava-se uma comissão por necessidades que nos vinham, 
desses outros psicólogos, mas se essas comissões fossem compostas só pelos da cidade de São 
Paulo não teríamos um andamento necessário nem respostas e conclusões para esses 
psicólogos do interior. 
 
 Quando você começou a falar que se formou esse grupo em 78, que inclusive deu fruto 
à gestão do sindicato, à gestão do Conselho, como é que foi a aglutinação desse grupo? 
Quem que puxou, se tinha partido por trás, os psicólogos que eram amigos, ou, como foi essa 
aglutinação? 
 
 Quando você fala de partido, é partido político? Não, não havia. Não havia partido 
político, a aglutinação se fez, um conhecia alguém, não sei quem conhecia um outro; eu, por 
exemplo, quando cheguei, não conhecia pessoalmente nenhuma das quarenta ou cinqüenta 
pessoas que participavam desse grupo. Não conhecia ninguém. Cheguei no escuro. Acho que 
ficaram sabendo de mim a partir de ex-alunos e colegas. Quais eram meus ideais, meus 
princípios, como é que eu supervisionava, como é que eu fazia aula. Boca a boca é que nós 
então fomos sendo reunidos. O sindicato tem aí um papel importante: eu era sindicalizada e 
fazia parte de algumas reuniões. Também fazia parte da Sociedade Brasileira de Psicologia. 
Muitos são chamados pela Yvonne Khouri, pelo Sérgio também, pelo pessoal da Psicologia 
Educacional. Campinas também tem uma frente muito boa, o Hélio Guilhardi, o próprio Luis 
Otávio e daí nos reunimos. Não sei se respondi a sua pergunta. 
 
 E como que o grupo da situação do Conselho viu esse grupo quando vocês se 
candidatam como oposição? 
 
 É, eu acho interessante sua pergunta pelo seguinte. Eu diria que alguns deles vêem 
muito bem, o Waldecy, o Walter Trinca, nós temos notícias e depois eles continuam 
trabalhando conosco em algumas comissões, em alguns trabalhos de lobby junto à categoria. 
Os outros nos vêm naquele momento como um grupo de psicólogos idealistas que gostariam 
de pensar politicamente as questões sociais brasileiras e sua relação com a psicologia. Esse 
grupo anterior, que era da situação, estava mais voltado a trabalhar só a Psicologia, a portaria 
que cria a profissão do psicólogo em 62, e se centrar exclusivamente no psicólogo, nas 
atividades privativas do psicólogo, na realização, nas intervenções fiscalizadoras profissionais 
dos psicólogos, então eles não tinham um interesse político ou de politizar a categoria. Nos 
viam como sendo mais interessados na situação brasileira, ou no governo brasileiro do que 
talvez na Psicologia. Mas aceitaram, alguns nos ajudaram, acharam que era isso mesmo e que 
tínhamos que caminhar para isso, para essa nova posição. 
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 Mas isso, pelo que você falou, o conflito, a diferença continuava, visto que o Waldecy 
foi para o Federal e foi a época que o Regional entrou em um monte de conflitos com o 
Federal, pelo que você estava falando. A questão dos Conselhos Regionais organizarem uma 
plataforma para o Federal, a questão do Julianelli, a qual vocês apressaram o Federal, 
coisas que geraram muitos conflitos. 
 
 Sim, gerou. Porque, e isso é uma visão que eu tenho, os conselheiros antigos 
partilhavam de uma pedagogia psicológica, não que eu ache que as pessoas que estavam no 
Federal fossem pedagogos, mas eram os fundadores e estavam fechados a mudanças. 
Demorou um tempo até que o Federal pudesse também ser modificado e isso vem depois de 
uma atuação efetiva e crítica da Ana Bock, que vem de outro grupo, forte, que começa a se 
juntar conosco que é o grupo da PUC, o grupo que começa a se juntar àquele grupo de 78 que 
era quase todo mundo da USP, ou de Campinas, das públicas, e entra o grupo da PUC junto 
com essa primeira chapa de oposição. Mas aí, junto com o Federal de 80 a 83, apesar do 
conflito, o Waldecy foi uma pessoa que não nos impede dessa, não sei como chamar, dessa 
aproximação, dessa discussão, de temos que batalhar, permitindo o diálogo. O que alguns 
deles achavam ‘Isso, é projeto dos médicos aí, é deles, não vai interferir com a gente’. Como 
se a gente pudesse caminhar com  um projeto Julianelli, engavetado ou aprovado, sem nos 
posicionarmos. Era humanamente impossível que a categoria de psicólogos não tivesse um 
pronunciamento. E um pronunciamento que gerasse discussão, mesmo dentro do Legislativo 
para nós podermos colocar a que viemos também. Bom, afinal Psicologia faz o que no Brasil? 
Aí nessa época começa a ficar cada vez mais quente a entrada do psicólogo na Luta para 
“tomar” o Federal. Lembro-me das comunicações com todos os regionais de psicologia, um a 
um, com os conselheiros, com as diretorias, até presencialmente, na elaboração de uma 
plataforma para o Federal, em conjunto. 
 
 Nessa época do grupo plataforma, de 78 a 80, até que vocês ocuparam as entidades. 
Na medida que vocês ocuparam as entidades esse grupo continuou fazendo discussões 
conjuntas ou acabou? 
 
 Ah não, continuou fazendo discussões, esse grupo continuou discutindo, muitos deles 
participaram das comissões, incluindo o Sindicato quase sempre. Nós fomos uma gestão que 
incluímos os psicólogos sindicalizados nas nossas discussões levando um pouco de força ao 
sindicato que praticamente era inexistente nessa época. De 78-81. Era uma coisa meio assim, 
‘por que um psicólogo vai se sindicalizar? O que quer dizer Sindicato?’ E naquela época era 
importante, talvez hoje nem seja tanto. Mas naquela época era muito importante que o 
Sindicato tivesse uma presença, uma voz, enquanto Sindicato, para diferenciar do Conselho. 
A maioria dos psicólogos confundia o Conselho Regional de Psicologia com o Sindicato, 
‘mas pertenço, eu tenho registro no Conselho Regional de Psicologia, eu pago o Conselho 
Regional, por que vou fazer parte do Sindicato?’ Então ficava aquela confusão de entidades. 
Não sabiam bem os objetivos de cada uma. 
 
 E a relação entre Conselho e Sindicato era bem integrada, era bem coletiva? 
 
 Era bem coletiva e as lutas, nesse momento, eram conjuntas. Achamos que tinham que 
ser, foi assim um propósito; nesse momento, o Sindicato com o Conselho tinham que estar 
juntos. E não só para distinguir atribuições, funções, finalidades, objetivos, não só isso, era 
para que pudéssemos ter uma coesão, uma força mais coesa. O Conselho indo numa direção, 



 

 

284

 

o Sindicato em outra mas com pontos de intersecção. Tanto é que nas plenárias, nas 
assembléias, muitas vezes convidamos o presidente do sindicato, o pessoal da Sociedade de 
Psicologia para nos estar acompanhando. Nesse momento, apoiamos financeiramente o 
Sindicato na pesquisa do DIEESE que  vinha se desenvolvendo sobre as características do 
psicólogo no Estado de São Paulo. 
 
 Mas o pessoal da Sociedade de Psicologia, era do mesmo grupo, era de grupos 
diferentes? Porque a Sociedade de Psicologia é uma sociedade eminentemente científica. 
 
 É, é eminentemente científica, mas muitas vezes havia questões que esbarravam nessa 
área científica que a gente ia solicitar consulta, então com isso eu quero dizer a você que nós 
começamos a encampar uma instituição que não se fechava em si mesma, com seus 
componentes efetivos e suplentes, mas ela se abria para o mundo de fora para conhecer o 
mundo de fora a partir desse olhar institucional. Na época em que o CRP era completamente 
atrelado ao Ministério da Fazenda, a gente como autarquia prestava contas ao Ministério. Em 
tese, era completamente atrelado, prestava contas financeiras, mas ao prestar contas 
financeiras acabava prestando contas das atividades. E por onde se está indo, quais são os 
princípios, você presta conta das atividades, fica tudo às claras. O governo queria saber; acho 
que a batalha dos Conselhos em geral no Brasil, depois que se deu a quebra daquela 
continuidade e foram conseguindo essa autonomia de ação. Perde-se algumas coisas, ganha-se 
em responsabilidade, responsabilidade e definição de limites. 
 
 Então nessa época que tinha a relação com o Ministério é quando se criticava o 
Conselho como sendo mais representante do Estado do que da categoria em si e que depois 
de adquirir a autonomia é que se tornou verdadeiramente representativa da categoria. 
 
 Sim, então por isso, sendo uma instituição atrelada a prestar contas a um Estado, e nós 
por sermos de oposição, começamos de fato a ter ações e planejamento de ações que 
caracterizam um desvio ao status quo. Quer dizer, ‘é todo mundo no seu lugar, não se mexam, 
não façam grupos’, era isso o que acontecia em 70- setenta e pouco. ‘Não pensem, enfim, 
repitam’. A gente começa a se mexer, começa a se movimentar, começa a dialogar com a 
categoria,  acho que é por isso que quase tivemos essa intervenção. 
 
 Depois do Julianelli? 
 
 É, logo depois. 
 
 E vocês não chegaram a descobrir quem remexeu os arquivos? 
 
 Não, na ocasião, internamente redobramos os cuidados e mudamos a... bom, fizemos o 
que todo mundo faz quando é arrombado, colocamos grades em tudo quanto foi lugar, grades 
de ferro que nós não tínhamos antes, era só uma porta de vidro. A tentativa de descobrirmos 
quem foi, tornou-se infrutífera.  
 
 Então você coloca que na sua gestão teve uma abertura política, teve uma relação 
maior com outras entidades, conselhos de outras profissões, sindicatos, uma maior 
politização e uma maior participação e mais comissões. 
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 Sim, maior participação dos psicólogos, dado o aumento do número de comissões. 
Quando nós entramos, só tínhamos a comissão de ética, a comissão de fiscalização, a diretoria 
que é como uma comissão e havia mais outra, havia quatro comissões, ética, fiscalização, 
direção, a outra... eu não me lembro. Logo em seguida nós tínhamos dez-doze comissões, 
foram abertas a comissão de supervisores, a comissão de saúde e a comissão interna com os 
funcionários administrativos e de manutenção, com a finalidade de serem informados e 
participarem de nossa plataforma.   
 
 Foi nessa época que eram comissões mistas com o Sindicato? 
 
 Sim, nós é que implantamos isso pela primeira vez. O Conselho fica como parceiro do 
Sindicato, então fazemos uma pesquisa para saber onde está o psicólogo, o que faz, quem é, 
quanto ganha, como é formado esse profissional no Estado de São Paulo, que foi com o 
DIEESE, a primeira pesquisa que saiu no Brasil realizada por essas entidades. 
 
 E nas plenárias participava tanto conselheiro efetivo como suplente? Com direito a 
voto a todos? 
 
 Sim, é a primeira vez que acontece isso. 
 
 E a relação com o Movimento Estudantil de Psicologia, como que era nessa época? 
 
 Bom, eram chamados também alguns estudantes para participar das discussões de 
comissões, das assembléias, eu é que apresentava as assembléias porque só tínhamos o direito 
de fazer uma assembléia por ano, só para discutir a questão da anuidade do ano seguinte. Só 
que eu não fiz assim, eu planejava junto à direção do Conselho, planejava abrir um leque de 
informações de tudo o que estava sendo feito, de todas as atividades que estavam sendo 
realizadas, todas as comissões, as informações dos gastos de cada uma. Então isso permitia 
que nas assembléias participassem, cem, cento e cinqüenta, que era dificílimo, uma 
assembléia para votação de quanto vai pagar, tanta gente, sabe aparece meia dúzia de gatos 
pingados e ninguém quer saber disso. Mas aí participava muita gente, mesmo por força dessa 
primeira prestação de contas que a gente faz, a gente faz mesmo uma prestação de contas. 
Uma prestação de contas no sentido muito mais informativo, no sentido de poder servir a 
alguma dúvida dos presentes à Assembléia, dúvidas que nos abrissem também a cabeça para 
outras coisas que a gente precisava estar vendo. Então fazíamos assembléias participativas. 
Nessas horas, a gente chamava o pessoal do Movimento Estudantil para estar participando, 
várias vezes chamamos esse grupo todo, porque eles seriam os futuros psicólogos, então se já 
estavam nesse movimento, eles já podiam contribuir agora, pois estariam fazendo isso ali 
adiante. 
 
 E quando acabou a gestão, por que você decidiu não continuar? 
 
 Todos nós decidimos que não continuaríamos, por força dos princípios que nos fez 
estar na plataforma. Acompanhamos, assim como nós durante dois anos antes a formação da 
nova gestão, quem iria participar, quem nós iríamos convidar, começamos a  nos reunir dentro 
do Conselho desde 82 a gente já estava chamando esse pessoal. Entenda que é uma 
continuidade entre aspas, acho que uma continuidade contributiva de novas ações, nós não 
perdemos os princípios que nos tinham levado ali. Então a gente começa a convidar o pessoal 
que quer participar da nova chapa, a participar com a gente, ou em plenárias que fossem 
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possíveis, porque  havia plenárias de ética que só podiam participar os conselheiros, por força 
do sigilo em relação ao cliente, ao psicólogo. Mas quando era de assuntos políticos a gente 
convidava esses colegas a participarem. Nós tínhamos um “compromisso de cavalheiros”, 
‘não vamos participar da nova chapa!’ 
 
 Mas, por que vocês chegaram a esse compromisso.  
 
 Desde as reuniões preparatórias. 
 
 Desde a redação da plataforma. Por que? 
 
 Essa questão do poder, de pessoas diferentes diversas que tenham o mesmo princípio e 
que possam dar continuidade é mais favorável do que o que acontecia na gestão anterior: a 
manutenção dos conselheiros em mais de duas gestões causava estranheza. É muito tempo 
ficar assim no poder, parece até um poder ditatorial. Então nós tínhamos esse compromisso de 
continuarmos sim, em comissões; mas vamos deixar para os novos que tenham princípios 
semelhantes. Outros psicólogos poderiam dar continuidade aos princípios traçados, sem 
sermos nós mesmos ou o trabalho não teria alcançado êxito. 
  
 Mas tem gente dessa geração que continua até hoje no poder... 
 
 Nem todos sabem passar a bola. Quem, por exemplo? 
 
 Ah, pessoas que eram das primeiras gestões de oposição do Sindicato, tem um pessoal 
que continua ainda. 
 
 Sim, já se passaram 24 anos. Cada um pode ter assumido estar presente e continuar 
trabalhando em outras frentes, mas ninguém continuou na chapa seguinte. Conselheiros da 
nossa gestão assumiram o Federal, o sindicato, mas não o CRP e também não era para 
prolongar o tempo em cada uma dessas entidades. Particularmente eu não concordo com isso 
de se eternizar no poder.  
 
 Mas qual é a discordância de princípios? 
 
 Eu acho que enquanto princípio, eu diria assim... é como trabalhar muito tempo em um 
mesmo lugar, há um vício do olhar e da escuta, tem um tempo para modificação, para 
mudanças, tem um tempo para as pessoas ficarem em cada contexto. Talvez o nosso tempo de 
gestão tivesse sido, e todo mundo concordou, muito curto, três anos, podíamos ter ficado duas 
gestões. Mas a gente sabia que o grupo que vinha, poderia levar mais criteriosamente, não tão 
político- partidário, isso que a gente não queria, nossa chapa entra de oposição sem ser 
político partidária. 
 
 Sem ser partidária? (Sem ser)  Alguns viraram conselheiros federais depois, Vera 
Colucci, Moysés. Como é que foi a passagem para a outra chapa do CRP,  porque a eleição 
foi concorrida e conflituosa, inclusive o Oswaldo de Barros voltou a concorrer, pois ele era 
da Associação Profissional, o Irto que era o coordenador da FMU e havia tido aquele 
incidente com a FMU, as demissões. Mas como foi esse processo? 
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 Duas chapas. Acho que foi uma eleição muito bem aceita, não lembro de conflitos 
internos não. A minha experiência com os candidatos da nova chapa é que conduziriam com 
firmeza a plataforma escrita por eles. 
 
 É que lendo os jornais, o Oswaldo de Barros chega a questionar o processo de eleição, 
quase entrar com pedido para o CFP rever. Teve essas informações de discordância. 
 
 Foram aceitas por todos nós que estávamos passando a continuidade, mas uma 
continuidade renovada, Marlene Guirado que é chamada para ser da chapa, e da diretoria e 
presidente, ela tinha outras formas de ação e atuação e acho que ele mesmo, o Oswaldo de 
Barros, vou supor que ele não foi à frente com o pedido de revisão porque houve lisura na 
eleição, houve lisura. Nós estávamos muito engajados na propaganda eleitoral a partir da 
inserção em todo o Estado de São Paulo através dos subdistritos que era impossível que não 
nos conhecesse. Então apesar das demissões na FMU, a nossa gestão foi direto aos 
empresários da Educação e fizemos o que tínhamos que fazer. Fomos ao Ministro da 
Educação, demos o nosso recado. Em relação aos professores, ao contrato de trabalho pela 
CLT, nós não tínhamos o que fazer, mas quanto à forma como ela se deu, como se realizou, 
foi denunciada. Houve lisura, nós tínhamos muito contato com os psicólogos, uma 
comunicação, não existia ainda e-mail, mas a comunicação era intensa e extensa. 
 
 E qual foi sua maior motivação para participar? 
 
 ... 
 

Quais são suas motivações? 
 
 Eu diria assim que a maior motivação foi a discussão nesses anos, nos anos 
preparatórios, para compor a chapa, porque a gente não sabia quem ia ser da chapa, eu nem 
sabia se eu ia participar ou não, mas essas discussões que aconteciam uma vez por semana, ou 
uma vez de quinze em quinze dias, não me lembro muito agora não, mas elas foram condição 
para minha motivação. Pela primeira vez eu tive um grupo com quem eu podia falar dos meus 
sonhos, das minhas frustrações em estar dando aula em Universidade particulares, eu tinha 
escolhido ser professora de Universidade particular. Para estar junto dessa formação 
acompanhando esses alunos que pagavam em espécie, o que os da USP pagam através de 
nossos impostos, permitindo  uma formação que gerasse possibilidade de criatividade, de 
pensar a profissão, pensar o que é da Psicologia. Eu entro na USP depois de alguns anos, eu já 
trabalhava em Terapia Ocupacional, eu vim do Rio de Janeiro, fiz lá no Fundão e já tinha dez 
anos mais ou menos, oito anos de trabalho efetivo. Então eu entro com uma outra cabeça, 
naquele grupo de estudantes. Não fazia parte do Movimento Estudantil mas fiz parte de todas 
as assembléias que aconteceram na USP de 70 a 74-75. Mas enfim, minha maior motivação 
foi esse grupo. 
 
 Um grupo que você podia discutir sobre várias questões acerca da existência, tanto 
política, como afetiva... 
 
 É, da Psicologia no Brasil. Quer dizer o que era, inclusive historicamente como ela 
surge, de pedagogos e educadores. Aí surge do nada uma portaria em 62, historicamente um 
momento político estranho no Brasil, para que ela surge? Eram coisas que faziam parte de 
minhas perguntas solitárias, mas que ali a gente pôde ficar discutindo. E não sabíamos quem 
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ia fazer parte, quem era chapa e quem não era. E também, particularmente para mim eu não 
estava interessada e quando foram escolhidos os efetivos, procuramos saber o por quê da 
escolha, outra vez as discussões e eu tinha que me manifestar também em relação à minha 
aceitação ou não. 
 
 Esse grupo era mais USP e Campinas.(Sim, que eu me lembre) Depois juntou com o 
pessoal da PUC, o pessoal do Sedes. Então eram dois grupos que se juntaram (É, que se 
juntaram) Interessante, porque no livro dos vinte anos do CRP fala do grupo que se formou 
no Sedes, então eu pensava que fosse um grupo só e não dois grupos. E uma outra pergunta 
que acho interessante. Qual você acha que foi sua contribuição para sua filha entrar depois 
no CRP? 
 
 (Risos) Você sabe disso também, da minha filha? E você está sabendo disso, por que 
você está sabendo da História, né? 
 
 Estou pesquisando a História, mas na época que a Leliane era do CRP, eu era do 
Movimento Estudantil, então fomos pedir auxílio financeiro para o CRP naquela época e 
acabamos conhecendo ela, nem sei se ela se lembra de mim. Aí lendo os documentos... 
 
 Eu falei ontem que ia ter uma entrevista com você Domênico e ela disse ‘Eu conheço’. 
 
 Aí lendo os documentos, eu vi que você tinha o mesmo sobrenome da Leliane, aí 
quando fui pedir o telefone no CRP falaram que você era a mãe dela (risos). 
 
 Qual foi minha contribuição. Ela já estava fazendo Psicologia na PUC. Eu levei para o 
ambiente familiar essas discussões, eu tinha três filhas jovens, uma universitária e duas quase 
universitárias. Essa possibilidade de discutir os pensamentos, as idéias, sentimentos, de um 
profissional que está engajado em formar outros profissionais. E muitas das discussões eu 
levava sim para dentro de casa e a Leliane, uma filha que se identifica com essas  minhas lutas 
políticas e algumas delas participamos ativamente nas ruas, eu e ela. Acredito que a 
motivação dela foi: ‘Eu vou contribuir assim como minha mãe contribuiu um dia, já em outra 
época, outro momento, mas vou contribuir’ E acho que a motivação da Leliane vem disso 
mesmo, da gente estar pensando a Psicologia a partir de poder transgredir ao longo dos anos, 
acompanhando pontualmente, acompanhando a situação cultural, transformando, não ficando 
emudecidos num canto. Acho que essa foi uma motivação. Ela entra, entra o marido dela 
também, o Alexandre Nicolau Lucas e vão os dois para o CRP, eles não terminaram o tempo 
deles, a Leliane ficou grávida e teve que privilegiar a gravidez, uma situação séria, de risco e 
precisava, não sei se respondi, respondi? 
 
 Respondeu. Como é que você vê o Conselho, o Sindicato hoje em dia? As entidades de 
classe da Psicologia. 
 
 Eu fiz parte, eu tenho feito parte das discussões de todas as diretrizes curriculares, 
desde 95 todas as discussões em todos lugares, Ribeirão Preto, USP, PUC, na São Judas sobre 
as diretrizes curriculares. Sinto que a gente precisava fazer essa modificação, pode não ter 
ficado  a melhor do mundo, mas foi o que foi possível para esse momento, outros modificarão 
mais para frente. As primeiras diretrizes curriculares que surgiram, surgiram ai (faz expressão 
de desgosto). Então desde 95 eu tenho participado de todas as reuniões, internas e externas, 
inclusive quando elas têm acontecido em Brasília, em Salvador. Tenho toda a História disso, 
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todas as discussões, todas as apresentações, as oficiais e não oficiais e daí surgiu a 
necessidade da ABEP, da qual também fiz parte junto com a Bock e outras pessoas da 
diretoria na elaboração do regimento da ABEP, a Associação Brasileira do Ensino da 
Psicologia, uma coisa dificílima de ser implantada como entidade. A ABEP agora fala de 
Brasília, e acho difícil porque ela precisaria de associados, fossem pessoas físicas, fossem 
pessoas jurídicas, para existir, para ela ter existência. Acho que ela não tem tido. Ela 
precisaria outra vez de um mutirão institucional, do conselho e dos sindicatos de todo o Brasil 
para dar força, pois ela seria o coroamento para a Psicologia, da retirada, ou da volta do 
Conselho para o lugar de Conselho. Mas isso não está acontecendo, a minha crítica é que os 
Conselhos não estão dando a força que precisariam dar. Acho que nesse momento estão 
atrelados ao poder do lugar. Chegaram ao Conselho Regional de Psicologia, Conselho Federal 
de Psicologia, ao sindicato... sabe, o poder do lugar. A ABEP não seria uma OAB, porque ela 
não foi criada para isso, não seria uma SBP, porque não se pretende somente um cunho 
científico, mas ela tem que ter uma semelhança, uma frente, zelar pelo ensino, pela formação 
profissional. A Associação Brasileira de Ensino da Psicologia tem que ter força para entrar no 
ensino que está ali, está lá, acolá, senão... 
 
 Você chegou a fazer parte de alguma diretoria ou da estruturação? 
 
 Só da estruturação.  
 
 Então, você vê que a ABEP deve estar à frente das entidades da Psicologia? 
 
 Sim, tem que estar. 
 
 Porém, não sei se é o que os outros acham. Tanto que não tem financiamento próprio, 
tem muitas entidades com mais associados como a SBP. Para encerrar, você quer contar 
mais alguma história? 
 
 Não, está tudo bem. 
 
 Então, muito obrigado. 
 
 Obrigado a você também Domenico.   
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Marlene Guirado 
Entrevista realizada em 24/08/04 – consultório particular 
Participação no CRP nas gestões de 83-86 e 86-89 e no CFP 89-91. 
 
Queria que você me contasse a sua experiência no Conselho Regional, das duas gestões que 
você esteve e também, quando esteve no Federal, as relações com o Regional, mas falar mais 
do movimento das entidades de classe de São Paulo, como foi sua participação, reflexões, 
histórias. 
 
 Assim livre? Sem fazer perguntas? Então fica por conta de uma memória que resgata 
algumas coisas e esquece tantas. Provavelmente o resgate seja um resgate interessado, as 
coisas que mais me marcaram, isso não quer dizer propriamente o caráter da gestão. Mas, o 
caráter da minha lembrança. Se você fizesse perguntas mais específicas, eu poderia recorrer a 
estratégias da entidade, mas vou recorrer ao que está na lembrança. 
 Bom, quando a gente assumiu, nossa gestão já chamava Palavra Aberta. E foi uma 
gestão que veio... Ah, sei lá, tinha um mito de que a gestão anterior à nossa já tinha sido uma 
mudança nos Conselhos; eu nem sei exatamente uma mudança em relação a quê, porque o 
que era passado, eu não sabia, eu tinha pouco tempo de formada, para mim o Conselho era só 
o lugar em que eu me inscrevia para poder trabalhar como psicóloga. Então passavam para a 
gente que a gestão anterior já era uma gestão inovadora em alguma coisa. E a gente entrou, 
então, com uma pinta de mais inovação ainda do que a anterior e o nome era Palavra Aberta 
não por acaso, havia um discurso recorrente ali de que era necessário colocar em discussão 
com os psicólogos uma série de temas afeitos à Psicologia como profissão. 

Naquela ocasião a relação com o Sindicato, eu me lembro bem, era uma relação de 
conflito, porque no Sindicato havia um grupo, que aliás hoje está nos Conselhos (menos a 
Odette, a Odette eu não tenho visto nos Conselhos, mas o pessoal hoje está nos Conselhos). 
Mas o Sindicato era gerido por um grupo que desde a proposta de nossa chapa se colocava 
como a entidade política no exercício profissional (O Sindicato ou aquele grupo, não sei, que 
estava no Sindicato naquele momento, então eles faziam o Sindicato). O Sindicato era “a” 
entidade política e havia quase um movimento de jogar para o Conselho as questões mais 
burocráticas do exercício da profissão. E eu nunca me esqueço de uma discussão em que a 
presidente do Sindicato naquela época, não me lembro se era a Odette, ou se era a Ana, ou se 
era o Luiz Humberto, que também não sei onde está hoje. Mas, disseram assim, que cada 
entidade de categoria tinha uma função específica e que a função do trabalho político com a 
categoria era a função do Sindicato e não propriamente do Conselho. Usavam uma imagem de 
bolo, como se o Conselho estivesse entrando nessa gestão Palavra Aberta para dividir um 
bolo, que era um bolo de atuação de natureza política, atuação que tinha uma dimensão 
política visível. Dividir com o sindicato... Mas não parecia que ia ser um negócio que seria 
cedido facilmente pela outra Instituição, Sindicato. Parecia um negócio de conflito, de atrito. 
Efetivamente foi, durante as duas gestões em que a gente esteve como Palavra Aberta no 
Conselho, acho que a natureza do trabalho político que o Conselho desenvolvia era diferente 
do trabalho político que o Sindicato desenvolvia, pela própria concepção de o que era política; 
na diretoria de nossa gestão e na diretoria do Sindicato havia uma diferença no conceito de 
política. Acho que eles trabalhavam mais no plano da macropolítica, não partidária, não é a 
questão de partido, mas assim a política entendida do ponto de vista, vamos dizer marxista, 
porque naquele momento era importante ter também uma entidade de classe e o Sindicato 
fazia isso. Aí o Conselho vinha com umas idéias meio malucas de mover essa discussão com 
a categoria, com os psicólogos, com os profissionais, mas em torno das questões da 
Psicologia, como se pudesse se chamar internas entre aspas, quer dizer do exercício 
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profissional, dos seus recursos técnicos de exercício, das suas teorias, das suas linhas de 
trabalho. Não deixava de ser político, mas era uma dimensão política do trabalho do 
psicólogo, que naquele momento não era visível, não era reconhecido como política. Mexer, 
por exemplo, com a ética profissional a partir do trabalho, vamos dizer, a partir dos 
procedimentos que os psicólogos aprendiam no curso de formação que faziam os trabalhos 
institucionais, que naquele momento começaram a acontecer mais por causa do Montoro. 
Trabalhar nisso, desse jeito não era muito reconhecido como trabalho político; era mais 
reconhecido como trabalho psicológico, da Psicologia; um negócio que não era muito 
compreendido assim pelo Sindicato. Então, havia atritos, mas o Conselho foi levando a sua 
Gestão.  

Já fui falando agora que a marca desse trabalho nosso, naquele momento, era essa 
preocupação com uma dimensão política que atravessa o exercício profissional naquilo que 
ele tem mais característico, mais específico. Então, era colocar em discussão os testes 
psicológicos, por exemplo. Era colocar em discussão, deixa eu ver se me lembro de alguma 
coisa que é importante naquele momento... Ah, naquela época apareceram as tais terapias 
alternativas; não as alternativas do Rio Grande do Sul, que discutiam as práticas psiquiátricas, 
alternativas aos hospitais; não eram essas. Alternativas como Renascer, Vidas Passadas, 
Astrologia na Psicologia, Mapa Astrológico. Bom, então, mover a prática profissional em 
torno dessas questões que diziam respeito ao que tradicionalmente se aprendia na formação e 
começava a aparecer no mercado. Era mover um pensar sobre a ética, que estava implicada 
nesse procedimento todo, tanto dos testes que é tão marcado como, desde a lei, como função 
do psicólogo, trabalho do psicólogo, até as alternativas das Vidas Passadas que naquele 
momento alcançou aí a mídia e os profissionais de Psicologia. 

Uma das discussões que a gente fazia então era da ética pela via da técnica e nisso a 
gente viu o caráter político do trabalho do Conselho, naquele momento. Mas isso não impedia 
que a gente estivesse em outras frentes. Essa era a marca principal, mas se tivesse, como a 
gente teve, que enfrentar o Instituto de Psicologia da USP, em função de algumas exigências 
que, pela diretoria que estava naquele momento lá, começava a atritar com o Conselho, a 
gente enfrentava, discutia. Quantas vezes eu tive que ir falar, sendo professora da USP, mas 
em nome do Conselho, tive que falar com a diretoria do Instituto de Psicologia (É o Arrigo na 
época?). Não, é a Zélia Ramozzi. Mas não só. A USP é um exemplo porque eu dou aula lá. 
Mas, nossa!; tivemos muitos confrontos diretos, com a FMU, com o Objetivo. Havia uma 
preocupação, por exemplo, com a proliferação de escolas particulares de Psicologia. E tinha 
problemas aí, claro, porque o funil que a USP e a PUC são... um funil razoável... Então, por 
que não ter mais profissionais da psicologia para trabalhar junto à população? A gente 
reconhecia o trabalho da Psicologia; não aquele entendido tradicionalmente como 
psicodiagnóstico e como psicoterapia psicanalítica, mas assim, Psicologia. Devia ter algum 
recurso importante que a população tinha direito de ter, mas que não existiam muitos 
profissionais. Tinha tão poucas pessoas naquele momento. Eu sou dois mil seiscentos e pouco 
no Conselho, de registro. Então tinha poucos profissionais, mas quando a gente saiu estava 
começando a aumentar, já estava quase perto dos 30.000 na região que o Conselho geria. 
[Mas, me perdi não sei onde é que eu estava, por que cheguei nesse assunto. Ah sim!] Então 
as faculdades particulares eram uma outra frente, era delicada a questão, por um lado esse 
serviço podia ser importante, podia ser interessante que faculdades se abrissem, mas a gente 
não podia esquecer que tinha o lobby feito pelo Di Genio e faculdade particular naquele 
momento era o Objetivo, aberto em tudo que é lugar, como é até hoje, que as Faculdades 
Objetivo são verdadeiras máquinas a benefício da Empresa-escola. Então, era uma questão 
delicada, mas a gente tinha que intervir e tinha que discutir pelo menos. Não podia passar 
assim sem lugar.  
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Algumas atitudes antipáticas a gente teve que assumir muitas vezes diante da 
população, por exemplo nessa discussão das terapias alternativas; acho que foram antipáticas; 
as posições; os psicólogos não aceitavam isso muito, é como se a gente estivesse tentando 
fazer a Psicologia interessante e o psicólogos muitas vezes se colocavam contrários. Quando a 
gente insistiu em reabrir concurso público, defendendo que a contratação ao serviço público 
tinha que ser por concurso, também rolou muita confusão. Bom, as coisas foram andando, no 
plano da cidade de São Paulo, por exemplo, foram andando assim, com muitos atritos. Isso até 
o Governo da Erundina chegar. Fez uma diferença enorme ter um Governo como o da Luiza 
Erundina, na prefeitura naquele momento. Eu já estava quase saindo dos Conselhos, quando 
começamos a poder trabalhar com Paulo Freire. Sabe... era outra cabeça, outras instituições 
que faziam o intercontexto com o Conselho naquele momento. Instituições de Educação, de 
Saúde... eram outras cabeças. Apesar de a gente ter entrado no Governo Montoro, que já 
trouxe uma diferença visível em relação ao Maluf, a diferença maior aconteceu com as 
Instituições da prefeitura no momento em que a Luiza Erundina entrou. Acho que deu para 
respirar. Sabe, quando dá para discutir?; quando você sente que está discutindo com quem vai 
poder potencializar o que está sendo falado e pensado.  

Então, a gente foi abrindo o espaço com essa meta de trabalho pelo interior da 
Psicologia, a gente foi abrindo espaço nesse intercontexto institucional, incluindo o Sindicato. 
Acho que teve um problema grave com o Sindicato, no momento, no final da década de 80, eu 
já estava saindo e entrando no Conselho Federal, naquela época, mas houve um problema, um 
atrito grave com o Sindicato que menos ajudou e mais dividiu as forças de trabalho político, 
havia um jogo duplo de atribuição de expectativas. O Conselho por um lado via no Sindicato, 
um grupo que procurava, parece, extinguir a Psicologia como profissão, aliás era uma das 
teses do I CONUP (Congresso Unificado Conselho e Sindicato). A briga era por isso, o 
Congresso não é só de Conselho e Sindicato, o Congresso é de psicólogos, os que são filiados 
ao Conselho e ao Sindicato. E havia teses a serem levadas e nessas teses teve várias rupturas 
que a gente teve que viver nesse jogo de expectativas. O Conselho dizia que o Sindicato 
queria extinguir (eu, inclusive, no Conselho) queria extinguir a profissão. Isto porque eles 
haviam proposto teses com títulos sugestivos a respeito da Psicologia como profissão da 
burguesia, que tinha nascido no berço da modernidade burguesa. O sindicato, por sua vez, 
dizia que a gente queria refinar as formas de controle sobre o exercício profissional, por isso 
que “deveríamos ser extintos”, o Conselho em princípio e depois a profissão. Houve uma 
ruptura desagradável no Congresso, foi complicadíssimo. Determinou, inclusive, uma imagem 
do Conselho de São Paulo, ao resto do país; jogo político interno dentro dos Conselhos e entre 
o Conselho e o Sindicato. 

Eu fui ao Conselho Federal levando essas mesmas propostas, já queimada como 
possibilidade de presidir ou de fazer parte da Diretoria do Conselho Federal porque naquele 
momento essa luta interna já estava apoiada, alimentada por pessoas que faziam sindicato 
também. Havia muitos elementos do Sindicato que começavam a entrar nos Conselhos como 
forma de fazer essa Instituição ser o que eles achavam o que deveria ser naquele momento. 
Essas pessoas não eram de São Paulo. Eram de outros Conselhos do Brasil e aí a briga ficou 
centrada em São Paulo, talvez São Paulo, Rio De Janeiro e Paraná o resto do país. Parecia 
um... Hoje olhando para trás, quanto desgaste, quanto trabalho de repressão, de anulação de 
possibilidades! Porque isso foi mútuo. Só que tinha mais força o Sindicato que naquele 
momento se infiltrava nos Conselhos, apoiado por esses outros Conselhos que nasciam no 
Brasil e outros que já eram antigos e tal. E São Paulo com uma marca de Conselho 
progressista, modernista e ao mesmo tempo reacionário, exatamente por isso. Eu tenho 
certeza que muito disso tinha a ver com a imagem que faziam de mim, havia uma 
personalização, não estou dizendo eu sou santa, o que contribuiu muito para isso, mas havia 
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uma força de fora que centralizava muito o que o Conselho fizesse na minha pessoa. Quando 
eu cheguei lá, na diretoria não tinha a menor chance de ficar, eu fiquei na comissão de 
divulgação, fazia o jornal, revista e tal. Mas ficou impraticável para eu poder prosseguir no 
Conselho Federal. Vamos dizer, que era muito repressor das possibilidades de trabalho 
naquele momento, mesmo através da divulgação que era uma coisa importante, mas havia 
tanta forma de cerceamento, de impedimento, para que a matéria saísse. Aquela pecha de 
modernista! Hoje acho ótimo que me chamem de modernista, mas naquela época tinha um 
peso. Um peso assim, modernista é burguês. Então, engraçado, nesse Congresso, nesse 
CONUP, a palavra era corporativismo e se dizia que o Conselho era corporativista. 
Inevitavelmente quem estava no Conselho, fazendo esse contraponto, naquele momento 
achava que quem era corporativista era o Sindicato. E havia manobras. Essas manobras 
primárias e burocráticas de assembléias, de reuniões. Manobras babacas de conchavos, 
cooptação de votos e não sei o quê. Aquelas coisas que se repetiam, que a gente via na 
política partidária do país, se repetiam ali. E, para mim, era uma coisa muito difícil de viver e 
me lembro que me afastei do Conselho em 91, do Conselho Federal. Pensando isso, a margem 
de um trabalho estava ficando muito pequena para fazer valer a proposta que a gente levou em 
São Paulo até aquele momento. E até tinha apoio na gestão que tinha entrado depois no CRP, 
pois a gestão que tinha entrado depois da gente [nós fizemos duas e aí tínhamos que sair e 
fomos para o Federal] prosseguiria esse trabalho.  

E não sei como é que prosseguiu, eu acompanhei pouco, depois que saí do Conselho. 
Eu sei que até hoje, toda eleição que tem, as pessoas têm medo que eu tenha formado uma 
chapa para concorrer. Até a eleição passada, eu fiquei sabendo disso, que tinha um mito aí que 
eu estava montando uma chapa para concorrer. Eu não tenho a menor expectativa de fazer 
isso e não tinha mais depois de sair do Federal. Foi uma saída pensada, tipo, se tiver que 
continuar trabalhando para repensar o exercício da Psicologia, tal como ele é 
predominantemente feito, eu vou fazer isso de outra forma, porque essas Instituições têm um 
caráter restritivo, tem uma ideologia, no sentido próprio da palavra, tão forte que estava 
diretamente a serviço da repressão das possibilidades de trabalho, da contenção das 
possibilidades de trabalho. Já não era nem aquela idéia de que a ideologia é uma doce 
contenção. Não. Tratava-se da ideologia associada ao caráter mais repressivo da política, e 
acho que não tinha chance. Até hoje, pela Universidade de São Paulo, pelos cursos que eu 
dou, pelo jeito que eu penso a Psicologia, pelo método de pesquisa em Psicologia, pelo que 
escrevo, faço o que gostaria de fazer e o que fiz pelos Conselhos, escrevo. O Yves me falou 
uma vez ‘Você está perdendo tempo, você saindo dos Conselhos, você vai ter chance de 
escrever’. Ele estava prevendo, ‘Você vai ter chance de escrever, você tem um alcance muito 
maior escrevendo para fazer o que você quer, do que nesse jogo, jogo de restrição mútua que 
a gente se impõe nessas entidades’. 

Mesmo assim acho que o trabalho valeu, eu não estava sozinha, claro, um bando de 
gente fazendo isso comigo e eu com eles. Eu tenho um jeito de trabalhar que é bem esse 
mesmo; eu tenho dificuldade para pensar sozinha, eu gosto, mesmo nas aulas, eu gosto de 
conversar, porque me inspira a continuar pensando. Então, deu para fazer isso no Conselho 
até certo momento, depois não deu mais. Acho que algumas pessoas que trabalharam comigo 
até continuaram, eram da mesma época e até continuaram, mas eu não continuei. Então, 
parece que a marca foi essa, foi um exercício dos Conselhos, uma Instituição que tem uma 
dimensão política, que não precisa se confundir com político, vamos dizer externo, ou 
paralelo, ou oposto ao exercício profissional. Mas um político que tem que passar pelo 
exercício profissional naquilo que é específico desse exercício. Pôr em movimento o político 
como essa possibilidade de colocar um movimento esse exercício, para que não se cristalize 
em formas que acabam mostrando que estão esgarçadas, que já não estão dando mais conta do 
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recado. Em oito anos... foram dois praticamente, no Conselho Federal e seis no Regional. Mas 
em seis anos de Conselho Regional, que era onde tinha uma margem maior de trabalho, não 
deu, por exemplo para mexer na Lei. Deu para fazer discussões éticas importantes, mas não 
deu para mexer na Lei, entendeu, essa Lei que rege o exercício profissional. É interessante 
que a Psicologia fez um caminho contrário ao que normalmente as Instituições fazem. Em 
geral, quando você tem que legalizar (por no papel, preto no branco, na Lei) o que é que 
caracteriza o exercício profissional, você vai pelo amplo, você lança tudo e o que der para 
conseguir aprovar é lucro. A Psicologia foi pelo caminho contrário. Foi legislando pelo 
específico. Então, é psicodiagnóstico e modificação do comportamento. É como que a gente 
tivesse ficado o quanto deu na discussão, mas não foi possível chegar na modificação da Lei. 
Hoje eu tenho uma certa tristeza quando eu vejo as últimas comunicações do Conselho 
Federal, uma legislando sobre a neuropsicologia, outra curiosamente, aliás veio antes até, 
falando sobre o Registro de Especialista. As mesmas pessoas que estavam no Conselho 
Federal e Regional, haviam participado e dirigido as discussões de currículo de Psicologia. 
Nas discussões de currículo falavam em nome de uma generalidade e de repente sai pelos 
Conselhos essa recomendação, esse quase estatuto da especialidade, com uma explicação 
precária e contraditória... Domeck73, eu guardei o documento (e claro, esqueci onde eu 
guardei) mas eu guardei o documento que merecia uma análise. É que eu não vou mais me 
perder, perder meu tempo com esse tipo de discussão, porque são eles que estão lá, nesse 
momento; são eles que estão fazendo o Conselho, pensando essas coisas e dando essa 
orientação para os Conselhos. Uma orientação que parece fazer uma dicotomia entre 
cidadania e profissional, cidadania e pessoa e a nossa preocupação era muito mais aproximar, 
quer dizer, se tem uma cidadania, ela está inteira no meu exercício, no meu trabalho como 
psicólogo; eu não tenho que buscar cidadania à parte ou favorecer cidadania porque trabalho 
com tal e tal camada da população; mas o cidadão é aquela pessoa que é usuário do meu 
serviço onde quer que ele ocorra e que se eu vou ouvi-lo, se vou trabalhar com ele de uma 
forma restritiva, impeditiva, estou tolhendo um direito de cidadania de dentro do meu 
exercício profissional. Mas então, eu não vou ficar discutindo isso. Apenas guardei lá o papel 
que estava sendo exigido com uma justificativa absolutamente frágil a especialidade ou 
especialização do exercício profissional. E como eu, historicamente, sei que são as mesmas 
pessoas que estão lá e cá, só posso pensar que é contraditória a justificativa. Parecia que era 
para tapar buraco em relação à discussão que estava sendo movida nas Universidades, como a 
PUC e a USP para a alteração do currículo. E recentemente, a Neuropsicologia, que era uma 
das áreas que nascia ali (claro que diferente da terapia de vidas passadas), mas nascia, ali, no 
mesmo berço das terapias alternativas... uma espécie de recomendação de que essa seria uma 
possibilidade de terapia psicológica, de psicoterapia, sem convencer a respeito de quem é que 
havia feito e de como havia sido feita essa discussão da prática psicológica de neuro. 

E a última, essa investida nos testes me parece mais uma faca de dois gumes: que 
você, ao restringir o uso de alguns, você afirma os testes com um recurso importante. Então é 
um terreno bastante escorregadio, que para sancionar, ou melhor, para restringir alguns, 
sanciona outros, e com isso sanciona e fortalece. 

E, em meio a tudo isso, fala-se em cuidar da profissão e da cidadania... Esse negócio 
de dissociar... Essa é uma das minhas grandes preocupações. Mas eu não vou, de fato, nem 
fazer chapa para concorrer e nem vou brigar com eles, porque quem está fazendo isso são eles 
e espero, não tenha efeitos tão drásticos. Talvez agora eu reconheça que os Conselhos tenham 
uma, que os Conselhos e os Sindicatos, eles tenham uma função bem mais limitada do que eu 
imaginava quando eu estava lá dentro. Quando a gente está lá dentro, a gente acha que a sua 

                                                 
73 Apelido do pesquisador. 
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ação tem um efeito radical, né! Depois quando você sai, você fala “Não! Pera lá”. São duas 
Instituições num conjunto de tantas Instituições, que o exercício da Psicologia pode se 
beneficiar e atrapalhar relativamente com a ação dessas entidades. É isso, se você quiser 
perguntar mais pode perguntar à vontade. 

 
Então você está denunciando essa contradição, de pessoas que estavam no Sindicato 

na época em que você estava no Conselho, criticavam o Conselho como uma estrutura 
burocratizada, representante do Estado (Isso, dono da grana) Então você está colocando essa 
contradição de que naquela época eles tinham um discurso, hoje eles estão lá no Conselho e 
estão falando coisas bem contraditórias, coisas que inclusive eles criticavam, os testes e essa 
cisão sempre entre cidadania e... 

 
Profissão! É curioso. Ao colocar isso, você coloca a dicotomia também em jogo. Acho 

que é uma coisa que nunca ninguém entendeu a respeito da nossa gestão: essa inspiração 
foucaultiana. Fazia uma diferença pensar que não há essa dicotomia entre o fazer e o falar, 
entre a prática e o discurso, como se costuma dizer. Você quer ver? Quando você diz assim 
que há uma coisa contraditória, há, a grosso modo, há. Mas há contradição já no próprio 
discurso. Se você pegasse a linha geral do discurso na CONUP, ali mesmo aparecia a 
contradição. Repressivamente, atacava-se em assembléias e grupos de discussão uma proposta 
determinada do CRP-06 afirmando que ela era repressiva porque pretendia transformar o 
Conselho em Ordem. Ora, com isso, argumentava-se em favor de propor a extinção dos 
Conselhos. Mais ou menos como a célebre frase de um ex-presidente do Governo Militar no 
Brasil: “Quem não for democrático eu prendo e arrebento”; a contradição está na ação que 
este discurso todo implica; na ação sobre a ação do outro grupo. Práticas efetivas nas 
discussões ou nas assembléias, tudo é discursivo. Dizia-se que o que fazíamos era 
corporativismo, que a gente estava querendo separar os psicólogos do resto da população e 
que queríamos fazer o exercício elitista da Psicologia. Mais elitista do que a Psicologia já é. 
Nesse ponto, as contradições se acentuam: é contraditório que a ação desses grupos hoje seja 
entrar nos Conselhos. Mais ainda: se você pegar o discurso naquele momento, liso e reto, 
você iria ver já havia lá uma negação da Psicologia como profissão. Com tanta preocupação 
em falar em entidade de classe; e de que não pode falar categoria profissional e tem que falar 
entidade de classe e não de categoria profissional, parecia não sobrar espaço para pensar a 
própria psicologia. Tinha tantas coisas lá que caminhava para indiscriminar a Psicologia da 
Sociologia e da Política que se esquecia de que existe um exercício próprio da Psicologia que 
pode ser repressivo sim! Que pode ser um exercício de poder que carrega na repressão. E 
exatamente por isso ele merece ser olhado, ser visto, ser mobilizado, ser movimentado para 
que ganhe um pouco mais de condição instituinte de condição de criar, de produzir. Isso não 
era visto. Se você pegar o discurso, ninguém fala de teste naquele momento, lá no Sindicato. 
Só falava que tinha que fazer política, mas ninguém falava de teste. Aí tenho que dar razão 
para o René Kaës: volta a incomodar o que é negado. Aquilo que era negado naquele discurso 
naquele momento, hoje é a prática. Está girando em torno de teste e continua dissociando. Por 
que, por outro lado, grandes trabalhos sociais, grandes matérias sobre o Bispo, são divulgadas 
como se fossem dois universos diferentes do feijão com arroz da Psicologia. Que é o que a 
maior parte dos profissionais faz, o feijão com arroz que era absolutamente negado já naquela 
época aparece aqui só que ganhando força através dessas coisas todas, dessas medidas todas 
tomadas. Complicado, mas quem tem a memória dessa história vê hoje que o discurso já 
trazia essa dicotomia, entendeu, a contradição está na ação de antes querer eliminar e hoje 
ocupar os conselhos; o que era negado, hoje está favorecido; pelo avesso às vezes, porque 
aparentemente é uma restrição aos testes, mas é, no mesmo ato, colocar os testes em voga. 
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Quem não fala em testes hoje? Todo mundo procurando saber se o teste que vai aplicar pode 
ou não ser aplicado. O Conselho virou o grande mandante que sabe dizer sobre os melhores 
testes. Se você pensar que o CAT, um CAT que hoje está na mira, ele não precisa ser 
analisado de acordo com aquele padrão, mas que ele pode ser um provocador de discurso que 
um profissional razoavelmente ético com seu exercício profissional (quer dizer, que ele está 
sempre tentando construir esse exercício profissional, ética nesse sentido) ele vai ouvir e vai 
pensar o que aquelas falas dizem daquela criança em relação a ele, psicólogo. Se ele estiver 
sendo um perito da justiça, o que aquelas falas dizem daquela criança, na relação com aquele 
perito que é o juiz na frente dele, sobre quem a mãe já advertiu e de quem o pai já disse ‘Olha, 
veja lá o que fala, se não vou perder você, você não vai ficar comigo’. O CAT como um 
disparador de discurso que favoreça ser pensado na relação com o profissional, no contexto 
institucional em que ele está sendo usado, o CAT é um recurso como qualquer outro. O 
problema é que quando você fala que o CAT não pode, você pode dizer por causa da prancha, 
por causa da validação dele que não validação não está boa, você supõe que uma pode ser 
boa. A questão não é validar teste, a questão é trabalhar profissionais para que fiquem mais 
eticamente inteiros na frente da criança e de quem quer que seja com quem estão trabalhando, 
que seja usuário do serviço do psicólogo. Que ele se inclua naquilo, que ele não veja só o 
usuário do nosso serviço como aquele que é responsável pelo resultado que vai acontecer ali. 
Não. O profissional está envolvido naquilo, o resultado tem a ver com o profissional também.  

 
Nessa época vocês tinham comissões mistas, do CRP e o Sindicato, até lançaram o 

livro junto, “O perfil do psicólogo” e tinham reuniões juntas, então me estranha um pouco o 
tanto de conflito que você está expressando. Lendo os documentos e jornais me dá a 
impressão de que são duas entidades irmãs que estão ali na luta, etc. 

 
Não, não eram duas entidades irmãs, eram entidades com finalidades diferentes e 

deixa dizer, naquele momento e com aquelas gestões. O Conselho tinha uma gestão que fazia 
frente, é só isso. Provavelmente, isso que eu esteja te falando, você vai verificar mais a partir 
de 84. As entidades “irmãs” podem ter existido antes quando o Conselho tinha seu lugarzinho 
bem definido sem invadir a seara do sindicato. O que você está falando está me mobilizando o 
pensar agora. Provavelmente você, que vai reconstruir essa história ao sabor das coisas que 
você pensa também, provavelmente você vai pegar, a partir de 84, as entidades já não tão 
irmãs, se você for acompanhar atas de reunião. Porque isso era presente nas reuniões o tempo 
todo. Nas reuniões do Conselho. Não sei do Sindicato. Devia ser também. Eu só fiquei mais 
calma quando eu li o que o Freud disse sobre o Narcisismo das pequenas diferenças. Me senti 
um pouco ridícula de fazer todas essas oposições... Mas... Então. Acho que você vai verificar 
depois, porque antes, tem a ver com isso que eu te falei, antes da nossa gestão parecia meio 
irmão mesmo, por que? Porque o sindicato estava na posição que ele achava que era o de 
trabalho político com a categoria e o Conselho ocupava a outra posição, que era a de fazer o 
trabalho de legalização (e fizeram bastante); era entidade legal ligada ao não sei qual 
Ministério. Então, fazia a sua parte, legislava sobre o exercício profissional, enquanto o outro 
fazia política. Então dava para ser irmão mesmo, davam as mãos e saíam cantando cada um 
sua musiquinha de mão dadas... Depois, acho que foi isso, por isso essa frase ficou na minha 
cabeça ‘Vocês estão querendo dividir um bolo que é do Sindicato’. Essa frase ficou na minha 
cabeça. Eu estava entrando naquele momento, só que entrando com algumas idéias junto com 
um grupo que também tinha as suas idéias, então acho que a coisa foi esquentando a partir de 
84, deve ter retrocedido a partir de noventa e pouco, foi quando então os Sindicatos, os grupos 
que estavam, as gestões que estavam nos Sindicatos passaram a ser gestão dos Conselhos, 
Conselho Regional, depois Federal, Regional, Federal, Regional, agora está esse rolo que sai 
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um do Federal vai para o Regional, sai o outro, vence o tempo de gestão aqui, não pode mais 
se eleger, então se elege pelo Federal, depois volta para cá; com isso, e está sempre o mesmo 
grupo. Pelo menos nas lideranças, o mesmo grupo.  

Agora, uma coisa que aprendi também lá nos Conselhos é isso: as entidades são 
também as gestões que elas têm. É difícil falar do Conselho em abstrato. É claro que tem uma 
lei que diz o que o Conselho tem que fazer e uma outra lei que diz o que o Sindicato deve 
fazer. Mas as práticas efetivas elas têm a ver com as gestões, os grupos que naquele momento 
ocupam aqueles lugares institucionais. Então, provavelmente esse grupo ‘Palavra Aberta’, 
durante duas gestões criou problema sim. Eu estou falando como representante desse grupo, 
não do outro. Se você não encontrar isso, me disponho a conversar com você de novo. Mas eu 
acho que você vai encontrar se você puder acompanhar bem as atas e mesmo matérias de 
jornal. Eu lembro de ter escrito uma matéria uma vez para o editorial sobre o Congresso 
Unificado e foi uma matéria que já não podia dizer que era tudo irmãozinho de mãozinhas 
dadas. Não. Tinha diferenças razoáveis. 

 
Tanto que teve tantos conflitos no Conselho que a sua segunda gestão do CRP teve 

uma grande evasão de conselheiros, né. Como foi isso?  
 
A segunda? A primeira ou a segunda? (Acho que a segunda). Eu não me lembro qual 

foi, deve ter sido a segunda. Não é fácil esse trabalho, não é fácil fazer um trabalho que seja, 
produzido no meio do confronto mesmo. Não tem uma sinergia completa. As discussões 
internas que a gente tinha eram grandes, porque havia pessoas, no grupo, que tinham muito 
mais afinidade com o pessoal do Sindicato do que do Conselho. E como havia um grupo que 
firmava algumas posições no confronto, é claro que houve, dentro, uma divisão, um 
afastamento de algumas pessoas e se manteve um núcleo que era um núcleo mais envolvido 
com essas idéias. Mas não foi um núcleo pequeno que permaneceu, havia bastante gente. Não 
acho que defender idéias aproxima, acho que defender idéias, e idéias no confronto, tende a 
separar mesmo e para mim isso não é nenhum critério para dizer que houve um fracasso da 
gestão, pelo contrário, acho que houve uma discussão aguerrida de princípios e de fato não 
havia nenhuma, não tinha nenhum grude assim tipo, ‘Se a diretoria se atira pela ribanceira 
todo mundo se joga junto’. Não. Se você se atira está responsável pelo que vai acontecer. 
Então não havia essa sinergia nem interna, nem entre grupos, mas acho que isso é 
característico de quem defende algumas posições com base em argumentos e tudo isso; 
inevitavelmente essas coisas acontecem; não acho que a defesa de idéias aproxime, de jeito 
nenhum. 

 
Defesa no sentido de um debate... 
 
É, um debate em que você, vamos dizer, negocia, tenta tomar uma posição que 

abarque diversidade e não uma posição só. Mas desde que o grupo que tiver na direção 
mantenha uma posição, inevitavelmente, nos subgrupos que não estejam na direção, a 
fragilidade é maior. É claro, isso é uma coisa de organização. Imagino que o mesmo ocorra 
hoje nas condições dos Conselhos. Não é Paz e Amor lá dentro, acho que tem uma direção 
que é dada por quem está naquele momento capitaneando um conjunto de idéias, isso é 
inevitável. E na nova chapa, por exemplo, tem gente totalmente nova, mas quem segura a 
chapa sem dúvida nenhuma é o mesmo núcleo de sempre. E vai afastar outros, acho que essa 
coisa é característica mesmo, de você ter na direção do trabalho, na liderança, posições que se 
defendem aguerridamente. Resta saber em torno de que elas se constituem; a bem de quem. 
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Você anteriormente disse que essas entidades têm um caráter muito restritivo. No 
sentido das pessoas que ocuparam essas entidades, ou pela natureza delas mesmo? 

 
É restritivo nos dois sentidos. E não só pensando nos Conselhos. Há outras formas de 

fazer essa política de dentro da Psicologia, de você fazer um trabalho político pensando a 
Psicologia como exercício profissional, de dentro dele. Há outras formas que não são só 
Conselhos e Sindicato. Mas todas têm restrições como, por exemplo, o trabalho na USP. É 
óbvio que se você dá aula na Universidade, você está submetido a outras restrições. Acho que 
é mágico esse jogo de poder equilibrar produção e restrição. É mágico. Não é uma coisa fácil. 
Você faz no limite do possível, sabe?; essa imbricação entre restringir e produzir. São duas 
dimensões de uma relação de poder institucional que fazem o jogo. Então elas são restritivas 
sim e acho que, por exemplo, defender certas idéias com rigor que nem essa, de ter que passar 
por dentro da Psicologia, restringe. Restringe também o campo de praticantes desse Conselho. 

 
No caso que estou lendo da chapa de vocês, vocês discutiam bastante coisa do macro 

também, Diretas Já (Tinha!), questões políticas grandes além das questões da Psicologia. 
 
Claro! É isso que eu queria dizer: o fato de ter isso como meta, como marca, não 

impediu que a gente entrasse em contato com outras instituições o tempo todo. Até porque, 
como Conselho, você tem responsabilidade sobre essa interlocução, então você fala em nome 
de uma categoria profissional muitas vezes; que bom que você tenha pessoas esclarecidas, 
esclarecidas no sentido geral, ocupando esses cargos; que vão tomar posições, por exemplo, 
nas Diretas Já. Nós entramos na época das Diretas Já, acho que entramos em 83 para 84, nós 
fazíamos reunião, depois, sem voz, porque vínhamos de lá da praça. Isso não está fora, você 
entendeu? Mas é uma coisa interessante, quando você não tem lutas gerais que aglutinem, 
você é jogado ao cotidiano de uma instituição e aí há que criar mesmo, sabe, há que inventar o 
político de um outro jeito, porque este, das grandes mobilizações não tem mais. Você é de 
uma geração que não teve que brigar para resistir à repressão, a repressão policial, tal, você 
não viveu isso, você vive isso de poder acompanhar, você é uma pessoa assim, que 
acompanha isso bastante e tal. Mas faz uma diferença, para a gente que viveu aquela época e 
hoje, dá impressão de que o caminhão de mudança parou e o cachorro está latindo e não sabe 
mais o que faz porque era quase um hábito você latir, brigar, contra tudo e contra todos. Não é 
que melhorou ou que mudou radicalmente, nada disso, mas deu uma acalmada, aí você é 
remetido à sua prática cotidiana e dá um jeitinho de fazer do jeito mais honesto e ético 
possível. 

 
Quando você coloca, voltando de novo, que essa figura, pegando um pedaço do bolo, 

como se grande parte dos conflitos se desse por espaço e poder entre as duas entidades. 
 
Parece que sim, mas não só pelas pessoas que ocupavam (gestões), também pelas 

instituições em si. Porque, pelas gestões, se defendem idéias diferentes, mas a natureza legal 
das entidades favorecia isso, o Conselho era legalmente o órgão que tinha que legislar a 
profissão, então se aproveitava disso e tudo bem... 

  
É, que quando se coloca que quando o Conselho começou a se envolver com questões 

políticas mais amplas e coloca-se que ‘Você veio pegar um pedaço do bolo’. É como se o 
Conselho estivesse roubando algo do Sindicato, então parece que... ‘Eu posso fazer isso, você 
não pode fazer isso’ mesmo que não faça isso, mas como se fosse parte da identidade. 
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É, havia um casamento. É isso que eu estava dizendo. Nem tinha briga antes, porque o 
Conselho se limitava mesmo a garantir essa legislação, era uma época que isso era 
importante, entendeu? Se não o exercício profissional iria passar sem nenhuma lei, como eu 
falei, acho que foi uma lei esquisita essa nossa, que primou pelo específico antes de garantir o 
geral, que desse mais margem para o exercício e tal, mas era uma época em que isso era 
importante e o Conselho garantiu isso mesmo. Acho que é por isso que combinava. É 
engraçado... Não acho que as pessoas fossem más e que fizessem isso por uma ambição 
política própria. Não. Acho que é exercício de grupo, é exercício de poder, que é uma tensão 
que se cria mesmo, quando há um mínimo de diferença e havia uma diferença confrontável 
naquele momento. Mas quando há também, jogo na mesma linha. A gente entrou com 
discursinho ingênuo, naquela época; a gente falava: o Conselho tem uma função política, mas 
a gente nem sabia direito o que era essa função política. Essa idéia de que estou te falando 
agora, que a memória resgata, ela foi se construindo durante a gestão do Conselho. É que a 
gente entrava achando que tinha que fazer política no Conselho e não sabia nem exatamente 
que política seria essa. O Conselho é que foi dando os limites de que política seria essa, o 
alcance dela a natureza dessa política. O próprio exercício no Conselho. Quando a gente 
falava isso criava atrito, porque acho que batia com aquela que era a função precípua do 
Sindicato. E não por maldade das pessoas, mas por movimento de grupo, de ocupação de uma 
Instituição naquele momento importante. O Sindicato era fundamental naquele momento. Nós 
estávamos saindo daquele período negro de repressão a céu aberto e os sindicatos tiveram 
importância grande naquele momento. Acho que hoje eles estão com outro lugar, mas naquele 
momento era vital. O Lula em São Bernardo... A Psicologia não conseguiu lançar um Lula 
para a política, de jeito nenhum, mas os Sindicatos tinham um lugar de destaque importante 
mesmo, legal, e acho que o Conselho entrou assim: nós também queremos fazer política, 
porque política é o que precisa fazer, mas era um discurso que usava termos que não sabia 
preencher, sabe?, que sentido iria dar exatamente para esses termos? Eram os termos da 
época, havia necessidade de ter instituições políticas, porque a maior parte das coisas era 
comprometida. 

 
Eu sei que você já falou como você vê o Conselho hoje, mas como você vê os 

Conselhos e o Sindicato hoje em dia? 
 
Ah, como dizem aqueles que se furtam, ‘Prefiro não me manifestar’. Acho que são 

entidades ainda necessárias. Continuo pensando que depende muito da orientação do 
trabalho.Do Sindicato, quase eu não tenho ouvido falar mais. Acho que realmente o que eles 
temiam aconteceu, esvaziou-se a tal da função política do sindicato, ficou muito restrita, 
muito delimitada, o Conselho assumiu essa, isto que eles acham hoje ser o político, achavam 
ser o político, o Conselho assumiu. Mas de qualquer forma acho que continuam sendo 
instituições importantes. No fundo para isso mesmo, para garantir que a Psicologia seja uma 
profissão que preste serviços; uma profissão de prestação de serviços, que vise o usuário. Eu 
sei que é trabalho de cada um , que a gente precisa sobreviver, que precisa de dinheiro para 
viver, mas as coisas não são exclusivas, elas podem se combinar, o exercício ético da 
profissão e um salário justo e satisfatório para sobreviver. Essas entidades, elas garantem um 
espaço profissional e continuam garantindo até hoje, seja lá a Psicologia que for, que aquela 
gestão naquele momento garanta, está garantindo o espaço da Psicologia na sociedade. A 
própria Psicologia como Instituição, de conhecimento, de prestação de serviço. 

 
E qual que foi sua maior motivação para participar? 
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Do Conselho? É que sempre fui militante, e fui militante na época da repressão. Não 
militante de partido, PC, PC do B, embora na nossa primeira gestão tinha muita gente do PC 
do B, egressos do PC do B, e no sindicato tinha o PC, o PCbão. E como não falar de política 
no Conselho? Tinha o PC do B lá dentro. Tinha eu, que era militante, mas que era militante 
junto a movimentos populares e não de partido político. Movimentos populares de educação 
de base, de trabalhos feitos através da igreja, da educação, do teatro, da cultura. Eu vinha 
desse tipo de trabalho e a minha motivação tem a ver com a minha história. Sempre estive 
fazendo alguma coisa de natureza política; é como se estivesse correndo no sangue, na veia. 
Trabalhei nesses movimentos até 76, 77. Nesse tempo, quando comecei a me afastar dos 
movimentos populares, eu trabalhei numa creche como psicóloga, numa creche orfanato. E foi 
praticamente ali que descobri que a Psicologia tinha muita coisa para ser revirada, no seu 
exercício, para poder atender as necessidades dos grupos com que trabalha. Por exemplo, eu 
não aplicava teste, eu fazia reunião com as funcionárias para discutir o cotidiano daquela 
instituição. Eu era psicóloga e isso não estava no manual de psicólogo daquela época. Quando 
eu cheguei lá tinha um arquivo enorme de observações da criança, feita pela psicóloga 
anterior e resultados de testes aplicados. Claro, eles davam uns resultados horríveis, mas eu 
discuti inclusive relatório de transferência daquelas crianças para outras instituições, eu 
discutia com as funcionárias. Eu discutia como montar salas de atividades, na própria creche, 
para que eles não ficassem amontoados nos refeitórios, nos pátios. E era um trabalho que eu 
fazia como psicóloga. Eu trabalhava com umas crianças, especificamente, não com 
ludoterapia; eu nunca tive muito essa cabeça de ludoterapia, nem quando fui aluna. Eu era 
aluna e era militante de movimento popular, então a Psicologia para mim também, quando era 
estudante, a Psicologia era meio burguesona, meio babacona, então muita coisa eu levei como 
Deus quis, entendeu. Enfim, então na creche eu aprendi essa outra dimensão do trabalho da 
Psicologia que não deixa de ser Psicologia, mas é feita de outro modo. Não que você não 
mande um relatório que acompanhe a criança, porque às vezes ajuda a criança ser 
acompanhada de um relatório da psicóloga de uma instituição para outra. É um primeiro 
recado que eles tem daquela criança. Se esse recado puder ser dado com as qualidades que 
aquela criança tem para sobreviver em condições tão adversas, em condições de orfanatos, 
tanto melhor. Um teste não vai dar isso. Essas coisas comecei a pensar lá. Ao mesmo tempo, 
naquela época, eu comecei a dar aula na USP. Minha tese de mestrado foi sobre as crianças na 
FEBEM, separação materna. Eu estava estudando Bowlby. Então, era como se eu começasse 
a dar um recheio, de dentro, para uma série de estereótipos que eu tinha da Psicologia, como 
militante, pela importância que o trabalho político, e o movimento popular tinham para mim. 
Era como se começasse a ver, de outra forma, as pessoinhas que estavam lá naquele 
sofrimento incrível. Eu fiz as duas teses; a segunda tese eu já estava no Conselho. Tese de 
doutorado eu já estava no Conselho, mas a primeira não. Então, essas coisas, engraçado, o 
meu afastamento dos trabalhos do movimento popular não foi um afastamento de briga, nem 
de oposição, não foi como no Conselho, foi uma saída gradual, de um trabalho que vinha 
desenvolvendo; e com muita conversa com pessoas que hoje são radicais no trabalho com 
movimento popular, e que são amigos meus até hoje. E continuam fazendo um trabalho 
popular radical. De esquerda radical, ainda hoje. 

Então, saí, mas mantendo uma admiração por quem fizesse isso, e me sentindo como 
podendo complementar esse trabalho noutro ângulo, naquele que naquele momento eu estava 
saindo para fazer, que era minha profissão. Até hoje eu discuto isso com algumas pessoas. 
Durante muito tempo, ainda, eu trabalhei com eles. Me pediam que eu fizesse grupo 
operativo, por exemplo, com o pessoal com que eles trabalhavam, grupos de mulheres, de 
corte e costura. Eu fiz, eu fiz, lá em Diadema. Trabalhei com o pessoal que esteve em 
solitária, sabe, pessoal que sofreu muito com a repressão e que continua até hoje trabalhando. 



 

 

301

 

Bom, mas eu fui fazendo um trabalho de afastamento e vindo para minha horta. Ao mesmo 
tempo as leituras, acho que do Foucault, foram ampliando essa compreensão que não veio das 
leituras, engraçado, a compreensão veio do fazer concreto da Psicologia na creche. Até hoje 
tenho um respeito muito grande por aquela creche, pelo trabalho que fiz lá, porque ele me 
despertou para a possibilidade de um trabalho político pela Psicologia, na Psicologia, que eu 
não sabia que era possível. Pois eu só estudava na Formação e fazia trabalho em movimento 
de bairro, movimento popular.Bom, neste auê todo, alguém me convidou para começar a 
discutir e acho que foi em 80 já, quando a outra chapa estava entrando, a chapa da Ghislaine, 
eu acho, tinha outro cara importante (o Luis Otávio), Luis Otávio isso. Alguém começou a 
fazer uma chapa para concorrer às eleições logo que essa assumiu. Eu estava nessa passagem. 
Aí me convidaram, aí eu fui; como eu achava que trabalho político tinha que ser feito 
sempre... Fui, comecei a discutir e começou essa história toda. Por que? Eu não escolhi o 
Conselho. Acho que é um jeito de pensar a vida e o exercício profissional como parte dessa 
vida que acabou, por um convite, sendo a ocasião de trabalhar nos Conselhos. 

 
Para finalizar, quer contar mais alguma história? 
 
Tem história não. Acho que você já me perguntou tudo. Aliás, contei coisas que nem 

achei que iria falar. Essa da creche, por exemplo, nem me ocorreu. Não! eu tenho uma coisa 
para dizer: se eu acentuo, por causa da memória, os confrontos com o Sindicato, se eu acentuo 
esses confrontos, eu acho que foi aí que a gente conseguiu produzir. Eu acho que é importante 
esse jogo de tensão. Não acho que ele deva ser anulado. Inclusive não acho bom esse jogo, 
hoje, de as mesmas pessoas se revezaram há mais de décadas entre o Conselho Regional e o 
Federal; esse jogo dessas mesmas pessoas se moverem sempre na homogeneidade de opiniões 
e de idéias, numa eliminação de tensão, de oposições que são importantes para você dar vida e 
produção nas Instituições que você faz. O confronto é uma forma de produção. Você anula a 
possibilidade de poder e fica arbitrário quando faz o poder e elimina quem não pensa como 
você. Quando você fica ali, na briga, é produtivo para as instituições. Se eu acentuo, porque a 
memória lembra e porque foi sofrido. Pessoalmente foi muito sofrido passar por tudo isso, foi 
difícil agüentar certas críticas e certas pechas, como eu ouvi de um sindicalista ‘Nem 
trezentos anos de exercício da Psicologia, nem em trezentos anos se vai esquecer o mal que 
você está fazendo’ ‘O mal que você está fazendo para a Psicologia no país’. Pessoalmente foi 
uma coisa muito difícil, não foi fácil não. Eu costumo me envolver muito com as coisas que 
faço. Pessoalmente foi muito difícil. A memória grava essas coisas que também estão aliadas 
a uma dificuldade grande. Mas também resgata, se posso priorizar um pouco mais agora, que 
são importantes as oposições. Oposições, diferenças, porque você tem tensão e se tem tensão 
você tem vida e se você anula a tensão... 

  
Obrigado Marlene! 
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Luis Humberto Sivieri 
Entrevista realizada em 16/12/04 - residência 
Membro do Sindicato dos Psicólogos nas gestões: 80 a 82 (suplente), 83 a 85 (vice-
presidente), 86 a 88 e 89 a 91 (presidente). Participou de gestões da FENAPSI: 86 a 89 
(suplente), 89 a 92 (presidente), 92 a 95 e foi conselheiro na gestão de 95 a 98. 
  

Eu queria que o senhor contasse a sua participação no Sindicato e, no CRP também, 
não sabia que o senhor foi do CRP, as suas representações acerca do processo, histórias, 
tudo o que lhe vier à mente... 
 

Acho que tem um histórico desse, o histórico é bastante interessante, porque em 80, 
em 1979, quer dizer em 1978 eu mexia com o Sindicato dos Bancários, eu era da oposição ao 
Sindicato dos Bancários e na época que era o Gushiken e aquele pessoal todo, né. Então tinha 
lá uma disputa, o pessoal naquela época estava fundando o PT. Aí nós ganhamos, a oposição 
ganhou o sindicato dos bancários. Aí o pessoal ‘Não, você fica’ e eu falei o seguinte ‘Acho 
que tem outra coisa que eu vou fazer, acho que está mais próximo do que gostaria de fazer, 
que é que tem um movimento de oposição no Sindicato dos Psicólogos e eu vou para lá’. 
Aqui o que eu tinha que fazer já fiz, e inclusive na época eu tinha sido da comissão de greve 
dos bancários, então já tinha... Foi aí, era mais ou menos uns oito meses antes da eleição, o 
movimento tinha mais ou menos um ano, ocorreu há um ano, aí fui para lá e a gente começou, 
aí eu comecei a trabalhar com eles e na época eu estava desempregado, desempregado não; eu 
dava quatro aulas lá em Santo André, então eu tinha bastante tempo, era uma terça-feira à 
noite, então depois eu tinha bastante tempo. E aí, tinhas as coisas para fazer e eu fazia ‘Não, 
deixa que eu faço’. O pessoal ficava meio desconfiado, né, ‘quem é esse cara, chega aqui e 
está disposto a fazer tudo, né’ e, mas aí tudo bem, aí foi acertando as coisas. A gente acertou 
as coisas. Aí nós fizemos uma assembléia para compor a chapa. Aí compôs a chapa e eu entrei 
como efetivo. Na hora da inscrição da chapa a Odette me falou ‘Olha, teve um problema e tal, 
aí você entrou como suplente’. Eu falei ‘Tudo bem, mas...’, que eram questões de grupos 
políticos. ‘Tudo bem, não tem problema. Não preciso de cargo para fazer política’. Aí em 79 
que era o final, em dezembro, aí fizemos a eleição, ganhamos a eleição e a gestão começou 
em 80, com a Odette, a Ana, o Odair, Odair Furtado.  

E aí começamos a trabalhar, aí a gestão foi legal. E aí teve a greve dos metalúrgicos e 
a gente começou a participar, né, que o pessoal tinha mais ou menos o perfil dessa oposição 
que na época estava ocorrendo. Aí nós participamos, se não me engano em abril teve a greve 
dos metalúrgicos, aí a gente participou. Até teve uma coisa interessante que uma vez o Lula 
telefonou para a gente lá no Sindicato, para a gente ajudar na greve dos metalúrgicos e a gente 
falou ‘Opa, o que será, né’. E como a gente era psicólogo, a gente saberia diferenciar, para 
trabalhar na distribuição de alimento, que era que a gente poderia diferenciar quem pegava 
pela primeira vez, já que a gente era psicólogo, então a gente saberia diferenciar quem já tinha 
pego e quem não tinha pego, quem estava falando a verdade e quem não estava falando a 
verdade. Morreu de rir, né. Mas nós resolvemos participar mais efetivamente, aí filiamos à 
CUT e foi uma gestão bastante interessante. Três anos, acho que a Odette conseguia dar um 
equilíbrio entre as várias... tinha gente que vinha de várias tendências, partidos e tal. Então ela 
dava uma força legal, então você entrava nela. A Odette é uma pessoa muito legal, a Odette... 
aliás encontrei ela outro dia. E foi uma gestão boa. Na outra gestão, aí ficou a Ana como 
presidente e eu como vice. E acho que também foi uma gestão boa, quer dizer, nós, essas 
gestões foram crescendo.  

No primeiro ano, em 80, nós começamos a fazer no Sindicato reuniões para as eleições 
do Conselho que ocorriam, se não me engano em julho. Aí conseguimos articular um grupo 
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legal que concorreu ao Conselho e ganhou. Então as relações eram boas, porque 
anteriormente não eram muito boas. Também eram seis meses só e foi essa a diferença. Mas 
aí teve uma relação muito boa, que foi uma aprendizagem muito boa para todos. Que era a 
relação, quem era do Conselho era do Conselho e quem era do Sindicato, nós não 
misturávamos, mas a relação era muito boa, era no mesmo prédio, na Faria Lima, eram todos 
gente conhecida, então deu uma dinâmica boa na relação entre as entidades, coisa que 
anteriormente havia porque era o mesmo grupo. Então a gestão do Sindicato foi boa, aí 
criamos o jornal, acho que deu uma movimentada boa no Sindicato. O Sindicato era mais 
legalista e a gente deu uma dinâmica boa, enfrentamos várias situações interessantes. Têm 
umas coisas interessantes, alguns folclores, né. A gente entrou em janeiro e aí em fevereiro 
vencia o imposto sindical, a contribuição sindical, aí no dia telefonaram para o Sindicato 
‘Então, quando é que vocês vão mandar o imposto sindical?’e a gente ‘O que é que é isso, 
né?’ Aí corremos para o advogado e foi aí que ele explicou e tal. Então nós fomos aprendendo 
as coisas assim, eu acho que foi bastante interessante porque a gente estudava as coisas, nós 
pegamos a CLT e fomos ver o que era imposto sindical, a gente era contra o imposto sindical, 
mas tinha que pagar, então como que é que a gente fazia. Então assim, acho que a primeira 
gestão, nós tivemos esse esforço de aprender, de participação em vários movimentos e tal. 
Acho que foi bastante interessante. O Conselho também, e assim a gente dando sempre 
suporte um para o outro.  

Na segunda gestão, aí já estava um pouco mais fácil, a gente já estava mais ciente, 
estava mais... não era questão de dúvida política, mas é o de manuseio da burocracia do 
Sindicato que a gente não tinha muito, nem do Conselho. Aí na nossa segunda gestão, acho 
que a gente evoluiu mais, participação, né. A gente fazia parte do movimento sindical, da 
comissão para criação, na verdade era Unidade Sindical. Tinha o pessoal de São Bernardo, os 
Sindicatos mais de oposição e os sindicatos mais antigos. E houve um acordo. Porque na 
primeira gestão, nós participamos em 81, nós participamos de um encontro na Praia Grande, 
conferência nacional dos trabalhadores que na verdade, para a base da Fundação da CUT, 
depois da CGT, que depois virou Força Sindical e aí a gente começou a atuar mais 
profundamente no movimento sindical. O Conselho também foi evoluindo mais.  

Aí depois teve a outra gestão. Aí o Conselho mudou para Vila Mariana, nós ficamos 
na Faria Lima, nós precisávamos mudar também, aí nós mudamos também lá para Vila 
Mariana, também perto do Conselho, aí já era a Marlene que era do Conselho, e aí eu era 
presidente do Sindicato. E a gente teve um momento bastante interessante, nós criamos o 
acordo coletivo de trabalho, o dissídio, brigamos por salário mínimo profissional, que eram 
bases de referência. Acho que na terceira gestão já estávamos com um crédito bom junto à 
categoria, as pessoas já tinham... apesar de que a referência do Conselho sempre foi maior, 
mas o Sindicato já tinha pegado várias questões, nós tínhamos pegado uma, havia uma 
contratação de pessoas, principalmente em psicotécnico era contratado como autônomo e em 
algumas clínicas tinha o horário de trabalho, tinha férias, recebia décimo terceiro, portanto 
uma relação empregatícia. E começou a cair no Sindicato, a gente pegou e aí todo esse 
pessoal, a gente ganhou a causa sindical nisso e todo mundo passou a ser registrado, então 
começou a ter um pouco mais; aí a gente criou o dissídio coletivo, que está até hoje, existe até 
hoje. A legislação do salário mínimo profissional, o médico tem, o arquiteto tem, são sete 
profissões que têm e a gente sempre esteve brigando com isso. A gente já chegou a ponto de 
estar na Câmara e o Fernando Henrique Cardoso foi fazer a seguinte proposta para a gente ‘Se 
vocês tirarem o valor e a jornada eu ponho para votar agora’, ele era senador, Pimenta 
também, do PMDB. Então assim, acho que teve bastante coisa, acho que tem o cotidiano do 
Sindicato que, é bobagem a gente conversar, que cotidiano é aquele funcionamento constante 
do Sindicato.  
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Mas acho que teve algumas coisas marcantes. Na primeira gestão foi o 
reconhecimento da existência mesmo, efetiva do Sindicato, na segunda gestão foi uma 
ampliação da atuação sindical e no terceiro seria realmente a consolidação de um caráter 
sindical para a entidade; dissídio coletivo, essas coisas, então isso foi uma... e a gente entrou 
em outras situações que era interessante, a gente precisava caracterizar, nós fizemos uma 
pesquisa na segunda gestão, sobre a condição de trabalho, na verdade a condição da categoria, 
onde trabalhava, quais eram as condições de trabalho, onde se formava, que parece depois 
virou uma tradição, quase sempre as gestões ou de Conselho ou de Sindicato estão fazendo, 
ou da Federação estão fazendo. Essa atividade parece que virou uma tradição, saiu uma agora. 
Isso a gente começou em São Paulo, se não me engano acho que foi na gestão da Ana que a 
gente fez esse levantamento. Aí esses dados vão servindo para uma ação sindical. Mas de 
qualquer maneira uma das coisas que a gente enfrentava era essa coisa de trabalhador, tinha 
gente que chegava no sindicato ‘Eu não sou trabalhador’, ainda era muito arraigado e acho 
que foi diminuindo pelas próprias condições, mas era muito arraigado a idéia do liberal, pela 
quantidade de psicólogos que se formavam por ano, vem se formando por ano, que era muito 
grande. A pesquisa dava para gente os vários tipos de inserção profissional que os psicólogos 
tinham. Então a idéia do liberal era muito pequena, de ter consultório e tal. Às vezes a gente 
brincava, às vezes se montava um cortiço, uma clínica cortiço, que era uma casa, tinha 
duzentos numa casa, cada um usava uma sala, duas horas e já era a precarização da condição 
do trabalho. E a maioria estava empregada, então era realmente uma profissão mais 
assalariada, independente se ganhava bem, ou se ganhava mal, não era isso, era a forma de 
inserção. Então isso foi tomando forma e se concretizou nessa terceira gestão que consolidou 
essa idéia de uma luta relacionada mais ao trabalho, às condições de trabalho, envolvendo 
salário, quando teve dissídio, tem até hoje, então isso foi consolidando. Aí a gente criou, 
começou a ter contato com outros sindicatos, a gente tinha contato com Paraná, depois Rio de 
Janeiro, a gente foi sondando, fomos olhando a existência de outros sindicatos. E aí é que 
depois veio a fundação da Federação Nacional dos Psicólogos.  

Então, acho que teve, hoje não sei como é que está. Aí fui para a Federação, deixa eu 
contar essa trajetória, a Ana foi como presidente, fui como conselheiro, nem sei qual era o 
cargo, aí ficou uma gestão, eu era presidente do Sindicato e aí na outra gestão, foi no CONUP, 
aí eu fui eleito para presidente da Federação. E aí uma tentativa de ligação com o Conselho 
Federal. O CONUP foi muito complicado, acho que foi uma falta da experiência política de 
atuação. Eu me dava até legal, por exemplo com a Marlene Guirado, eu me dava legal, não 
tinha problema. Mas surgiu uma tese no Congresso da Federação de extinção dos Conselhos, 
então isso criou um... essa tese não passou, ninguém, ela foi derrotada no Congresso da 
Federação e tal, mas criou um fantasma e isso interferiu muito no CONUP, como se a gente 
estivesse acabando. Isso foi uma tese, não passou, não existia, ela foi derrotada. E isso 
dificultou muito na relação entre a Federação com o Conselho. Aí depois ganhamos os 
Conselhos, o pessoal depois ganhou os Conselhos e aí aproximou e depois minha trajetória 
terminou com o Odair, eu era presidente da Federação, o Odair Sass era presidente do 
Conselho e foi um período de transição. Eu sei que, o Álvaro, que era do Conselho, o Odair 
que era do Conselho aqui de São Paulo e eu da Federação, a gente pensou que poderíamos 
mudar, pela experiência que a gente teve nos Conselhos, que a gente poderia dar uma forma 
diferente, que no caso eram os Conselhos. Diminuir um pouco a burocracia, ter uma 
concepção mais nacional e não federativa, então foi uma discussão bastante interessante. 
Então fizemos uma tese que era para o Congresso dos Conselhos, foi o primeiro Congresso 
dos Conselhos. Então que alterava bastante os Conselhos. Essa tese foi vencedora e 
começamos então a organizar os Conselhos dentro dessa nova forma. Aí o Odair foi para o 
Conselho Federal e aí falaram ‘Você vai para a Federação, você fica na Federação’ eu estava 
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saindo, ‘Pelo menos cumpre o mandato para a gente poder aproximar, fazer essa mudança 
nessas instituições, que tenha essa possibilidade’. Aí eu fiquei, mas eu também já era 
Conselheiro aqui do Regional. E aí, ficou dois anos, uma gestão para passar para essa nova 
estrutura. Aí o Odair ficou no Conselho Regional, eu também fiquei no Conselho Regional e 
aí me licenciei da Federação, aí terminou, na outra eleição a gente perdeu e aí também já 
estava na hora, já tinha passado da hora dessa atuação. Então, acho que essa foi uma trajetória 
bastante interessante. Agora, na minha opinião, a gente tinha algumas idéias na época em 
relação ao Conselho de tornar...  

Ah, na época do Conselho também, aí nós, quando a gente ganhou esses dois anos do 
Conselho Federal, a gente estava com uma idéia de criar um referencial de salários. E tinha 
um conselheiro e ao invés da gente fazer junto, ele começou a fazer. A questão salarial é uma 
questão sindical, essas coisas sempre geraram um pouco de problema, de atribuição. Porque 
eu entendo o seguinte, o Conselho não é o órgão representante de psicólogo, quem representa 
o psicólogo são as entidades sindicais. O Conselho é uma representação da sociedade no 
controle do exercício do psicólogo. Isso o psicólogo fica doidinho, que é o Conselho que 
representa, não representa, ele não é representante. Ele é uma autarquia, o Estado não 
representa a gente. O Estado representa como um todo, mas como categoria não pode 
representar. Tem o seu papel, acho que tem o seu papel, tem a sua função, ele tem um dever 
social de orientar, de fiscalizar o psicólogo como um prestador de serviço de qualidade à 
população, então a preocupação dele é o serviço, o serviço de Psicologia à população, que em 
nome da sociedade, ele fiscaliza, orienta o executor desse serviço que é o psicólogo. E isso 
sempre deu problema. Assim, um avança no outro, pelo menos avançava, agora não sei. Aí 
saiu que era para fazer em conjunto. Aí como a gente ganhou a eleição, a coisa estava em pé, 
estava meio complicada, questão de como autarquia de serviço público federal tem que ter 
licitação, tem que ter as coisas organizadas, então a gente pegou isso em Brasília, o Odair que 
pegou, então nós bancamos, ‘Vamos fazer junto, vamos fazer junto’. Isso estava pendente, aí 
tinha alguns problemas de amostra e nós reformamos toda a pesquisa e aí fizemos uma 
referência que é utilizada até hoje, atualizada e utilizada. E aqui em São Paulo pegamos a 
licitação de reforma do Conselho, aqui perto do Hospital das Clínicas, também deu polícia 
federal, deu um rolo, a licitação complicada, teve tentativa, não da gente, por parte dos que 
concorreram à licitação. Então foram os problemas que a gente enfrentou em termo de gestão, 
o Sindicato, você não tem tanto isso, na legislação federal você tinha essas complicações. Mas 
aí foi instituído, nós instituímos, acho que a última coisa que eu fiz, que participei, foi desse 
referencial de honorários e salários, de salários e honorários, era mais de honorários. Que era 
para aqueles que têm trabalho como autônomo.  

Aí, saí da Federação também, me licenciei depois que terminou a gestão. Acho que a 
questão era sempre essa, o limite de... muitas vezes tinha os debates e muitas vezes o pessoal 
‘Não fala isso que você...’, mas é verdade, não adianta esconder, essa questão de quem 
representa o que, qual o papel de cada um, isso a gente foi aprendendo, difícil, difícil, desde o 
CONUP, isso já deu problema no CONUP, deu problema porque era um fantasma, porque 
isso não existia. Ele existiu, mas foi enterrado, mas o fantasma é que ficou. E aí sempre essas 
questões do limite, de onde vai um, de onde vai outro, quer dizer, ao invés de você 
reorganizar as forças dessas entidades, ficava disputando entre elas, que acho que era uma 
questão muito mais de imaturidade política do que realmente uma posição, sabe. Inclusive 
eram pessoas que tinham pensamentos semelhantes, ideologicamente tinham se posicionado 
de forma semelhante, então eram bobagens, no sentido de, essas altercações não mudariam 
nem a ordem do Conselho, ou a organização-Conselho, nem a Organização sindical. 

Eu sei que a gente passou por uns momentos, no caso dos Sindicatos e também da 
Federação, a idéia de acabar com a Federação, dos psicólogos se integrarem às categorias a 
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qual trabalhassem, quem estivesse trabalhando em hospital ia com o pessoal da saúde, quem 
trabalhasse na metalúrgica, vai para os metalúrgicos; bancário vai para bancário, coisa desse 
tipo. Mas tem uma coisa que acho que sempre marcou, isso faria, pelo menos em termos de 
experiência, pelo que pude observar, quer dizer isso faria com que tivesse uma perda de 
identidade desse profissional, então esse é um problema, não pode perder essa identidade. 
Que tem uma identidade em termos profissionais, de comprometimento social, de 
comprometimento do seu trabalho e a perda dessa identidade geraria um limbo. Então ficou 
sempre com a possibilidade de acabar com o Sindicato, de que ele fosse dissolvido nas 
categorias e tal. Na época eu defendia uma tese o seguinte. Acho que a gente não tem que ser 
corporativo, a idéia corporativa é que a unidade é maior do que as partes. Então, os psicólogos 
sempre vêm na frente, essa é uma visão corporativa. Agora, a unidade não cria as condições 
para que você se dissolva, você não precisa ser corporativo, porque na sociedade nós teríamos 
o que? Nós teríamos uma representação, uma luta representativa que seja coletiva de classe e 
dentro da classe você tem esses estratos ou essas corporações. O sindicato é corporativo, no 
sentido de uma representação de um segmento social, profissional. Mas não é o psicólogo que 
tem privilégios sobre os outros, não é o metalúrgico que tem privilégio sobre os outros, não é 
o bancário, não é o médico e assim por diante. Portanto você tem uma luta que é a da classe, 
você tem uma luta que é dos trabalhadores e que nela deve estar embutida dentro de si as 
reivindicações que são específicas de cada estrato. Se o movimento não tem condição de fazer 
isso, ele não tem condição de representar. Uma Central Sindical só pode representar a 
diversidade, não só as semelhanças, tem que representar a diversidade. Isso é uma tese que a 
gente brigava sempre, eu acho que ainda vale hoje. Você não pode ter, o sindicato dos 
metalúrgicos, dos bancários, ou dos químicos, que são os mais fortes, então eles dominam, 
quer dizer eles podem até dominar politicamente por ter mais força, mas não podem negar a 
existência dos outros que são diferentes. Todo trabalho tem uma especificidade, o metalúrgico 
tem uma especificidade que não é a do psicólogo, o psicólogo tem uma especificidade que 
não é do médico, que não é do bancário. O movimento tem que saber trabalhar o que é geral 
no ponto de classe e o que é específico no âmbito de segmento enquanto categoria. Se não, 
você dilui tudo e você não vira nada. E essa era uma tese que acho que foi sendo segura, que 
segurou a existência do Sindicato contra essa possibilidade de acabar com o Sindicato, você 
não acaba com a representação. Inclusive nessa época eu fazia parte da direção nacional da 
CUT e dirigia um setor que era o de... a CUT na época tinha o que a gente chamava de 
departamento, departamento dos metalúrgicos, dos bancários e tal. E tinha um que era dos 
profissionais liberais, que a gente achava que não era um departamento, mas nós tínhamos 
que resolver coisas. Inclusive acaba ou não acaba sindicato, esse tipo de coisa a gente tinha 
que resolver. Então ficou sendo como um setor, um grupo de profissionais liberais para 
estudar essa inserção diluída ou específica dentro do movimento sindical. Então eu estava na 
direção nacional e coordenava, é uma articulação, chama-se articulação nacional de 
profissionais liberais. E que a gente via com essas mesmas coisas tanto o psicólogo, quanto os 
médicos, gente que fazia parte dessa articulação nacional. Os arquitetos, serviço social, 
geralmente o pessoal de curso universitário. E essa situação era sempre assim, fica Sindicato, 
acaba com Sindicato; os médicos não iam acabar com o Sindicato. É bobagem, acho que é 
bobagem acabar, mas como é que eles entram na representação, como é que eles entram como 
parte nesse todo? E como que o todo respeita essa parte? Essa era a discussão, acho que está 
valendo até hoje, viu. Pelo que eu tenho visto, conversado com o pessoal da CUT, isso ainda 
vale até hoje, essas coisas são pendentes até hoje. É lógico, um sindicato forte como os 
metalúrgicos ou os bancários, acham que deve dissolver, mas é lógico, para eles é fácil. Os 
Sindicatos menores têm menos força e é mais difícil abrir mão disso, eu não acho que deva 
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acabar, mas acho que deve mudar o caráter da luta sindical, tanto da Central Sindical, como 
dos outros Sindicatos, é muito economicista.  

Acho que essa fase já passou, acho que tem outras questões que são importantes e que 
fazem parte do cotidiano do trabalhador que não são tratadas. A questão do desemprego e a 
questão do trabalho informal são questões que o Sindicato tem que pegar, porque não adianta 
você ficar defendendo quem está empregado só. Acho que isso é bom, ótimo, a estatística 
ontem disse em 1.800.000 empregos desde o começo do ano, ótimo, mas não é suficiente, não 
é suficiente. Você tem uma grande população marginalizada, então o Sindicato tem que ter 
uma ação de integração social, de inserção social. Economia informal e para você ir para um 
emprego formal é essa inserção diferenciada; ele entra na economia informal ele se insere 
socialmente, mas de uma forma sem direitos, meio marginal, ou marginalizada melhor dizer. 
Então, acho que a questão sindical altera. Isso a gente enfrentava como psicólogo também, 
que era a idéia de profissional liberal, de assalariado, que muitas situações pelas quais o 
psicólogo, na época em que eu estava no Sindicato, ia trabalhar com todas as condições de um 
CLTista, horário, tal e tal e ainda pagava seu INSS. Quer dizer, tudo para manter a idéia de 
que é liberal, que ele era um autônomo, que na verdade não é, porque autônomo você não tem 
horário, autônomo você trabalha do jeito que você quiser. Ou se quiser trabalhar também. 
Essas coisas, isso foi mostrando de interessante que isso não era só o psicólogo, isso tem em 
várias outras categorias e com o passar do tempo, isso foi mostrando que essa forma de 
exploração do trabalho acontece nas outras categorias. Então era isso, quer dizer, como a 
gente pode querer dissolver, sendo que a situação dos outros também está ficando pior. Eu sei 
que é difícil, acho que conseguimos romper com uma coisa clássica, que é até bobagem, mas 
de qualquer forma, entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. Isso a gente rompeu, essa 
idéia, essa cisão, a gente rompeu. É trabalho, é trabalho. Aí socialmente você tem maior valor 
ou menor valor, independentemente da contribuição social produtiva que você dava, você tem 
inserção diferenciada. E todo mundo tem especificidades e essas discussões ainda passam. Eu 
acho estranho há mais ou menos um mês atrás, teve uma preparatória para conferência 
nacional de saúde do trabalhador, aí eu estava conversando com uns amigos e falei ‘Gente, 
mas faz dez anos que a gente discute essas mesma coisas, os temas não mudam’, mas 
mudaram algumas pessoas. Mas o pior de tudo é que algumas pessoas não mudaram e 
continuam discutindo o mesmo tema. Então acho que teve um período que a gente teve uma 
possibilidade bastante discutida. Depois a gente foi, não sei se a gente pode dizer a partir dos 
anos 90, 95, essas coisas foram ficando difíceis para todo mundo discutir, essa questão 
sindical, a questão da representação. Porque era uma coisa, era interessante, você faz um 
Congresso, ‘Vamos baixar todas as taxas do Conselho’, aí alguém fala isso de abaixar todas as 
taxas. Mas na hora que você entra não abaixa, aumenta. Sabe, então essas coisas, eu vou 
ficando meio desiludido, meio... porque é uma proposta equivocada, mas ela é vanguardista, 
ao mesmo tempo chama adesão, e não é executada. Então isso aconteceu em vários 
momentos, algumas posições mais vanguardistas que a gente precisava segurar um pouco. Às 
vezes a gente embarcava mas precisava voltar, então essa... mas tudo eu entendo como 
fazendo parte de um aprendizado que a gente teve, principalmente nos primeiros anos do 
Sindicato, a gente tinha essa possibilidade. Acho que esse grupo, a Ana, o Odair, a Odette, o 
Sérgio Leite, mais tarde o Odair Sass, o Tozoni, a Cristina Amélia, todo esse pessoal com que 
eu participei, que são meus amigos, pelo menos, alguns eu considero como amigos, a gente 
tinha essa mesma possibilidade, um acompanhamento semelhante, algumas diferenças, mas 
eram menores. Acho que as coisas no grande porte ou na política, a gente tinha um caminho 
semelhante. E eu não sei o que aconteceu,ou por algumas bobagens, ou por interesses 
pessoais, aí houve um racha na última eleição, acho que 99, na gestão do Odair Sass aqui no 
Conselho. Aí eu tentei de várias formas... 
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Racha dentro do grupo? 
 
Dentro desse grupo. Aí a Ana foi para o Conselho Federal, a gente perdeu a eleição, 

mas eu acho que eram muito mais personalismos do que política. 
 
Então você está colocando que esses conflitos e essas disputas eram muito mais por 

questões de poder do que... 
 
Mas a gente conseguia superar essas discussões. Quando se tratava da política a gente 

conseguia superar. Lógico, uma vez você perdia, mas era discutido. Eu acho que isso era um 
ganho para todo mundo. E não é questão de quem ganhou, de quem perdeu, nada, mas todo 
mundo ganhava, pela discussão, tinha uma discussão mais profunda, uma discussão mais 
politizada da questão das entidades, a questão da representação, mesmo com algumas coisas 
mais vanguardistas que a gente depois retrocedia, mas isso era um ganho para todos. Acho 
que a pior coisa que aconteceu foi esse racha, acho que em 98, na última eleição, quando a 
Ana, a Lumena ganhou o Conselho e a Ana foi para o Federal. Eu tentei várias formas de 
tentar, inclusive quem eu conversava muito, que é muito meu amigo, que é o Odair Furtado, 
tentando ‘Não vamos, um racha, é bobagem’. Alguém vai ficar de fora, mas por bobagem, 
quer dizer não por política. E uma das questões que marcou aí, era uma questão corporativa, 
um Conselho para cuidar dos psicólogos, que a gente ‘Aí não dá’, nós, que estou falando, eu, 
Odair Sass, Álvaro. E aí começou, mas acho que não foi essa, que isso aí a gente conseguiria 
superar. Acho que foram mais questões personalistas mesmo. 

 
Mas como assim personalista, narcísica? 
 
É, é mais narcísica, agora sou Eu, entendeu. A gente tentou compor, mas ‘Não, mas 

agora sou eu porque o fulano disse que seria eu’, o outro ‘mas eu não disse’, isso é 
despolitizado gente! Isso é despolitizado, independentemente da política que foi feita depois 
disso nas entidades, não estou nem discutindo qualidade disso, mas estou discutindo que 
depois de uma trajetória dessa, com dificuldades políticas, diferenças políticas, a gente foi 
sempre aprimorando. Sempre se chegava a um consenso político, porque tinha uma base 
semelhante. Você tem diferenças de caminho, acho que é tudo natural, isso aí não tem 
nenhum problema, mas tinha uma base interessante, eu podia chamar de uma base de 
esquerda , aí caiu nisso, que eu achei completamente despolitizado, a composição das chapas, 
entrar nesse nível de personalismo. ‘Tem que ser eu na chapa, tem que ser eu, na cabeça tem 
que ser eu’. 

 
Você tentou compor um consenso e entraram com outra chapa? 
 
Nós estávamos no Conselho e aí tem uma chapa de oposição. Ia ter uma chapa. Aí 

tudo bem. Não tem problema que tem outra chapa, né. A gente foi tentar compor uma chapa. 
Concorreram três chapas. Para que é que a gente que tem uma trajetória mais de esquerda, na 
constituição das entidades, teve essa mudança nos conselhos, por que é que a gente vai rachar, 
vai criar possibilidade para uma direita que vai retroceder essas coisas? Aí que foi a 
dificuldade de compor. Na época teve até uma chapa assim mais independente, meio 
desorganizada e teve até uma quantidade de votos que você fala ‘Esse é um exemplo’. 
 
 Mas isso era dentro do Movimento Cuidar da Profissão ou era... 
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 Não, o Cuidar da Profissão foi a chapa que saiu. Depois dessa divisão saiu essa chapa. 
 
 Então surgiu o Cuidar da Profissão dessa cisão? 
 
 Isso, dessa cisão. Uma era, não me lembro quais eram os nomes das chapas, uma que 
inclusive que aqui em São Paulo era o Odair e a Lumêna, eles estavam concorrendo aqui em 
São Paulo. E essas duas chapas... eu estava vendo e eu não entendo isso! Várias vezes então, 
um interlocutor com quem eu tinha uma interlocução interessante era o Odair Furtado e 
muitas vezes ele me falava ‘Eu também acho, mas está difícil, tal...’ E a gente não conseguiu, 
quer dizer eu digo assim, não fui eu, conversava com o Furtado, acho que tinha gente até 
topando, mas no fim não se chegou a um denominador comum, então saíram as duas chapas e 
a Cuidar da Profissão ganhou. Eu acho que aí teve derrotas pessoais, para as pessoas, muitas 
pessoas abandonaram. Acho que talvez tivesse na hora de largar mesmo. Mas acho que era 
uma possibilidade que, desse caminho, a gente já tinha ganhado toda essa questão de 
reestruturação do Conselho, uma proposta ganha, que a gente tinha feito, eu acho que foi 
assim, a coisa mais triste de ver, para mim, que a hora que você tinha a possibilidade de um 
aperfeiçoamento político, você cai no personalismo, é difícil. Eu acho que foi uma história 
boa, um período bom. Depois tem uma moçada nova no Sindicato também, que depois deu 
uma possibilidade, eu já não estava, de comprar uma sede. Acho que tem perspectiva. Eu 
estava na chapa do Conselho, mudou a sede do Conselho, uma sede bastante interessante, 
quer dizer ela tinha sido comprada, ela precisava ser reformada. Eu achei que as entidades 
poderiam ter mais efeito. Eu não sei hoje, Federação não sei o que acontece, o Sindicato eu 
leio o jornal, de vez em quando eu encontro com alguém e eu converso, o Conselho também 
não tenho. Tenho mais a informação do Sindicato pois eu converso com o pessoal da CUT, os 
meus amigos e tal, tenho mais informação. Do Conselho não tenho informação, só o que leio 
no jornal, Sindicato também. Mas eu saí mesmo de vez, vou atuar de outro jeito. 
 
 Você decidiu sair porque achou que... 
 
 Porque depois de tudo isso chegar nessa condição, eu não estava mais a fim. 
 
 Condição do personalismo? 
 
 É, eu não estava, vinte anos depois para cair nisso! Não, já tinha passado minha idade 
para ficar nessa discussão personalista. Então eu falei, não, chega, nesse nível não estou mais 
a fim. Eu acho que eu poderia contribuir, eu posso contribuir, não teria problema. Mas chegar 
a esse ponto. Em algumas outras situações também, questões de dinheiro. Nas entidades, na 
Federação teve situações do pessoal não querer discutir orçamento, eles queriam o dinheiro. 
Eu passei a minha vida inteira nessas entidades sem dinheiro, não precisamos de dinheiro para 
fazer política. Teve uma discussão também do orçamento da Federação, ‘Não, não queremos 
saber como organiza não, queremos os dinheiro na mão’, como se a gente tivesse dinheiro... e 
tem também outra acusação, fui acusado de ter pego dinheiro do Sindicato, ah eu não estou 
mais... Aí começaram outras coisas, gente recente fala ‘Ah, está de carro novo, o Sindicato 
está bom’, eu não estou mais afim, já passei da idade, já passei dos cinqüenta para ouvir isso. 
Aí culminou com esse negócio e Chega, cansei, acho que posso contribuir de outra forma e 
em outros lugares, da mesma forma que eu saí do movimento dos bancários, dos psicólogos 
eu posso fazer isso, eu posso fazer partido, eu estou fazendo partido, pronto, acabou. 
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 Você está defendendo a questão de manter o Sindicato, mesmo tendo a importância do 
Sindicato por ramo de atividade. E você teve uma atuação na CUT grande. Como você vê a 
questão da Reforma Sindical que tende a diluir os Sindicatos pequenos... 
 
 Eu acho que a importância da Reforma Sindical, eu acho que ela é importante, tem que 
haver mesmo, principalmente em termos de legislação, que é muito ultrapassado. Mas em 
termos de uma expressão sindical, e que não vai acontecer, e acho que é o primeiro golpe que 
levou, acabar com a idéia da Central Sindical como representação dos Sindicatos. Uma 
Central Sindical como Federação, acho que isto tem que acabar. E não vai passar isso. Ela vai 
ficar como, filia-se a Sindicatos, eu, por exemplo, se eu tenho outras experiências em várias 
partes do mundo e são experiências centenárias, na Itália, na França, na Inglaterra você tem 
isso, Central Sindical representa os trabalhadores, se filiam os trabalhadores. Isso foi uma 
discussão já em 1981, que ainda está valendo até hoje. Você que está no Sindicato se filia a 
sua Central Sindical. O Sindicato não pode ser partidário, o Sindicato não pode ser, se você 
tiver que compor uma chapa, você compõe, porque o Sindicato representa a categoria e a 
categoria é diversa, ela é múltipla, ela não é uma no sentido ideológico e de atuação. Você 
pode ter gente, por exemplo, só para dar uma idéia, a categoria tem gente que vota no PT, no 
PMDB, no PDT, PSDB, então você não pode representar a categoria de um ponto de vista 
uno. Então você muito provavelmente pode ter uma chapa pura, como uma chapa diversa. 
Portanto, partido é uma coisa e Sindicato é outra. Outro dia eu estava conversando e ‘Tudo 
bem, o companheiro Lula esteja na presidência, mas sindicato é sindicato, se ele falar vamos 
bater nele de qualquer jeito, ele sabe disso’. Não adianta o Genoíno vir, porque Movimento 
Sindical não é o PT, a CUT não é o PT, a CUT tem várias coisas, tem o PSDB, tem PcdoB, 
PMDB, PSB, então o movimento sindical não pode ter essa, tem que representar a 
multiplicidade da categoria. A Central Sindical não pode ser uma Federação de entidades 
sindicais. Aí você tem que constituir uma estrutura que seja municipal, estadual e nacional, 
nacional é a Central Sindical. Você pode ter um Sindicato estadual, uma sessão municipal, 
essa é a estrutura. Agora isso não vai passar, isso não passa. Tampouco ela vai ser votada ano 
que vem, isso vai para 2006 e olhe lá. Essa idéia de representação única, acho que é bobagem, 
tem que, isso talvez eu vá morrer defendendo isso. Isso eu já defendia nos anos 70 e defendo 
hoje, essa unicidade sindical tem que acabar, isso é monopólio, que serve para preservação de 
uma estrutura sindical que é atrasada. Você pode ter duzentas centrais sindicais, e as pessoas 
se filiam a sua Central Sindical e vai atuar no seu Sindicato. Você pode ter um grupo que seja 
da Central x, Central y, Central z, ou você pode ter o Sindicato A, o Sindicato B, o Sindicato 
C, os trabalhadores se filiam a esses sindicatos do jeito que querem. Ou você pode ter um 
Sindicato ligado a uma Central, ou você pode ter um Sindicato e pessoas dentro do Sindicato 
ligado a várias centrais. Isso depende da história que o movimento for fazer. Agora, vai ser 
difícil abrir mão da unicidade. Aqui, você vai pegar o filão e não abre a mão. Os sindicatos 
que vivem predominantes não vão acabar. Pelo que estou vendo pelo andar da carruagem não 
vai acabar, que é a contribuição sindical, essas contribuições confederativa, sindical, que são 
compulsórias. Então acho que essa reforma também, agora, você vai perdendo os direitos e 
não vai ganhar na estrutura. Porque os direitos, em forma de contrato, continuam sendo 
individuais, não é contrato coletivo, você vai perdendo essas coisas e não vai ganhar na 
estrutura. Uma estrutura mais maleável, menos burocrática, menos federativa, menos 
verticalizada, isso você não vai ganhar. Isso não implica que você termine com os Sindicatos, 
porque você pode ter um Sindicato da Saúde com uma seção psicólogo na cidade. Você não 
precisa ter o Sindicato dos psicólogos, mas você tem uma representação dos psicólogos. Pode 
ser, o Sindicato da Saúde vai ter que ter representação de médico, psicólogo, enfermeiro, que 
são três categorias... Vai ter que ter Sindicato? Não sei se vai precisar ter os três sindicatos, 
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mas é preciso ter um departamento, um setor, uma área, uma seção, sei lá o que. Que seja da 
expressão deles, porque essas três categorias vão fazer parte de um componente saúde e vão 
contribuir no setor saúde com suas reivindicações e ele tem que atender essas três coisas. 
Estou usando só esses três como exemplo. Então ela tem que contribuir para as demandas 
desses três setores. São iguais? Não, são diferentes, aí você tem o que, você tem o Ato 
Médico, os médicos querendo que o ato médico seja médico. Quer dizer, se não tiver essa 
representação em termos da saúde para tratar isso como classe, nós vamos ficar nessas 
discussões, se o Ato Médico, os psicólogos podem fazer, os médicos têm uma expressão 
social que querem manter, a última palavra é eles quem dão, a dificuldade de fazer um 
trabalho que seja multi, isso é o que eu chamo de corporativo, isso é corporativo. Corporativo 
eu não tenho nenhum problema, a minha questão é o corporativismo, aí é outro. O Sindicato é 
corporativo. 
 
 E qual que é a especificidade do psicólogo que vocês defendiam na época? 
 
 Acho que tem técnicas, modos de inserção no trabalho, a sua forma de realizar, que 
são diferentes de outros. Por exemplo, com responsabilidades diferentes. Você fala que 
psicólogo, para o sujeito usar arma precisa passar por teste psicológico, por um psicotécnico. 
Isso é uma inserção diferente, que o médico não precisa, você tem uma responsabilidade 
social diferente, você tem um resguardo social diferente para fazer isso. Não é brincadeira, 
você se responsabilizar se o sujeito é apto a usar uma arma, numa sociedade violenta como a 
nossa. Isso é de uma responsabilidade. Eu não tenho nenhuma responsabilidade, o psicólogo 
não tem nenhuma responsabilidade por uma septicemia numa infecção que fez numa cirurgia, 
não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, o médico tem. Precisa ter resguardo, precisa ter 
condições de trabalho para que possa realizar. A gente também tem que ter condições de 
trabalho para realizar isso. São coisas diferentes que são especificidades, agora, o salário 
mínimo para saúde, atende a todo mundo, por exemplo, médico, psicólogo, tal. Quando o 
médico fala assim ‘Todo mundo pode ter, mas o meu é maior’, isso é corporativismo, agora 
corporativo tem que defender a categoria enquanto representante. O salário dos profissionais 
da saúde é x. E você vai tratar as especificidades, você trata uma coisa que é da categoria, ou 
da classe dos trabalhadores. O pessoal do Sindicato tem que tratar esses trabalhadores que ela 
representa. E você vai desmembrando as especificidades conforme a inserção que você tem, 
no estado ou na cidade. Isto é ter uma estrutura sindical diferente, que acho que não passa, 
acho que não vai passar. Isso, você pode acabar com o Sindicato, mas não acaba com a 
representação. O que estavam propondo, que acabassem com o Sindicato e com a 
representação, aí não, aí você joga no limbo uma categoria, no caso dos psicólogos. Na 
verdade você deixa de existir em termos de representação social, você se insere socialmente 
só no trabalho, você não tem canal de reivindicação, porque você foi alijado. Você está 
misturado no saco de gatos, tudo é laranja, mexerica e tal. Hoje você não consegue separar o 
que é cada um e que todas são frutas. Você tem que cuidar do que é fruta, depois você vai 
cuidar da especificidade de cada fruta. E isso, acho que ainda hoje não conseguimos superar. 
Isso é enfrentar -------------, nessa articulação de profissionais liberais era um rolo. Porque 
todo mundo acha que sua especificidade... eu tenho especificidade, todo mundo tem sua 
especificidade, mas a minha especificidade sempre é a maior, mais importante que a do outro, 
isso era uma dificuldade. Eu acho que a gente até andou, teve um período que a gente tratou 
bem isso. Inclusive as pessoas estavam entendendo isso. Tinha um artigo, que não sei se foi 
no Jornal do Conselho ou no Jornal do Sindicato, que eu e o Álvaro escrevemos sobre isso, 
sobre o que era corporativo, o que era corporativismo, o que é que a classe atendia, o que a 
categoria atendia. Eu acho que era legal, foi bastante interessante o artigo. Mas como também 
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andam as entidades, as coisas mudam um pouco. Então, quer dizer, com toda essa discussão 
que era bastante interessante, não dá para você chegar numa situação de personalismo. Não 
dá, né. Acho que tinha coisas mais importantes para a gente tratar. 
 
 Como o senhor vê as práticas das entidades de classe atualmente? 
 
 Hoje não tenho acompanhado, eu não tenho participado, não tenho acompanhado, 
então não sei como estão sendo. O que eu vejo assim, que no jornal parece que tem lá, tem 
dissídio, tem algumas coisas que tem sido feitas, acho que tem tido uma participação além 
dessa economicista, acho que tem dissídio, tem uma participação em eventos, acho que tem 
uma dinâmica interessante, mas eu não posso ir mais do que isso porque não tenho... Acho 
que os Conselhos também tem uma relação, ampliaram mais a sua atuação, digo 
internacional, que acho bastante interessante. Mas, teve um encontro na Argentina que a gente 
foi, eu estava no Conselho aqui em São Paulo, que era para a criação dessa entidade latino-
americana. Eu acho que é uma coisa interessante, mas depois não acompanhei... só o que eu 
leio. 
 
 Essa questão do personalismo, eu fico pensando, depois de participar em espaços 
políticos como o Movimento Estudantil, personalismo sempre existiu nesses espaços. Sempre 
teve, mas você acha que no fim dos anos 90 o personalismo foi muito maior do que na época 
dos anos 80, por exemplo? 
 
 Interessante. Nessa experiência que estou falando isso surgiu nesse final, não havia 
isso. Ou melhor, eu não acho que era personalismo, era muito mais uma afirmação de posição 
política. A gente de 70, 80, a gente era muito mais, ou defendia de uma forma mais aguerrida, 
eram posições políticas. A discussão era mais profícua em posição política. Então, eu não 
diria que isso fosse personalismo, acho que era muito mais defesa de uma posição política, ou 
um ou outro, ou porque você tinha um grupo, que você era porta voz do grupo, coisas desse 
tipo, mas não era tanto assim ‘Eu’, ‘Eu’. Agora, a última experiência para mim foi isso, acho 
que as propostas inclusive algumas eram semelhantes. Tinha diferenças, as duas chapas 
tinham diferenças. Mas pela própria origem desse conjunto, você tinha algumas coisas que 
eram semelhantes, acho que mais no varejo eram semelhantes. Depois divergia um pouco 
mais nas questões mais importantes, acho que eram divergentes. Mas tinha algumas coisas 
que eram comuns, ou próximas, pela própria origem. Então a discussão não era... acho que 
despolitizou, a discussão foi despolitizada em termos de projeto. Quando nós fizemos essa 
transição de dois anos, que você tem assim, aqueles que votaram nessa chapa; nós procuramos 
fazer uma chapa que representasse esse conjunto. Então tinha várias pessoas, teve gente que 
nunca foi, nunca participou, foi indicada para chapa, foi consultada, ‘Vocês têm direito a um 
representante’, nós compusemos a chapa em função de forças que convergiam. ‘Ah, tudo 
bem, acertamos, estava tudo certo’. Estava na chapa, nunca foi, aí termina esses dois anos e 
diz que é de oposição. Quer dizer, que nunca foi convidado, nunca foi chamado. Eu falei ‘Ah 
não, isso aí tem coisa’, isso eu estou vendo que vai bater lá na frente, que é uma forma de 
encaminhar. Não era porque era oposição, que eu discordei dessa política e saí, porque eu 
nunca tinha saído, porque me mantive na chapa o tempo inteiro. Então passado os dois anos, 
não é uma oposição de falar assim ‘Olha, eu não concordei com isso, eu saí dessa direção 
porque eu não concordava com isso, não concordava com aquilo, tal, tal, tal’, mas não era 
isso, era ‘Eu nunca fui convidado, nunca...’ a conversa está... é isso que eu entendo que 
despolitiza, porque você não é obrigado a ficar num lugar, que em princípio é legal e depois 
não é mais para você. Tudo bem, não dá mais, até logo. A gente sempre viveu na oposição, 
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sempre é minoria, quer dizer não tem nenhum problema continuar e sair e tal. Mas não é isso, 
aí vem essa discussão, aí vem essa disputa por cargos, mas em função de quem é, do que em 
função da proposta que apresenta. Mas aí não, aí não dá, quer dizer isso é o que estou 
chamando a diferença em que eu entendi nesse histórico até os anos 90, que era uma 
discussão política. Quer dizer nós sempre tivemos a possibilidade de discutir as diferenças 
políticas. Quando essas diferenças políticas não acontecem mais, mas são diferenças pessoais, 
aí é que estou chamando desse personalismo, que ele é despolitizado porque emergem figuras 
e não conteúdos, é isso que eu estou chamando essa diferença. Porque sempre tivemos 
oportunidades de discutir diferença. Nós nunca fomos igualzinhos, ótimo, eu achava que era 
ótimo isso. Onde a gente aprendeu nessas diferenças, mas tinha uma coisa, é uma diferença na 
fraternidade, uma disputa política na fraternidade, não sacaneava, acho que isso era legal. Isso 
a gente aprendeu a conviver, que acho que a gente chamava, podia chamar de um consenso 
progressivo. Você tinha diferenças, mas sempre tinha um consenso que avançava a posição de 
todo mundo. Aí quando chegou nessa situação, que eu caracterizei essa situação, onde as 
figuras emergem como prioridade e não a política, ou só a política como segundo plano, e as 
figuras como primeiro, pois se discutia pessoas e aí não dá! Aí fica difícil. Por isso que estou 
caracterizando como personalismo, vai na persona. 
 
 E qual foi sua maior motivação para participar dos movimentos? 
 
 Eu já tinha uma história em participação em movimentos, movimento estudantil... 
 
 Então, como foi começar a participar? 
 
 Ah, eu tinha participado nos movimentos em uma forma geral ou nos psicólogos? É, 
acho que são conversas, são jeitos. Minha família tem uma participação, eu ouvia, eu tenho 
um tio que é fundador do Partido Comunista em Santos. Eu ouvia histórias deles e aquilo eu 
gostava muito. Que ele me contava história, eu era moleque, ele me contava história. Ele era 
marceneiro em Santos. Ele me contava histórias, ele ouvia rádio de Moscou todo dia às oito 
horas da noite. Às vezes ele me chamava e aí me explicando, na verdade contava as histórias, 
não tinha nada de política, tinha para ele e não para mim. Ele me contava história, ‘Hoje, é a 
libertação de Stalingrado, então nesse dia, o primeiro que falou na rádio foi o Luis Carlos 
Prestes’. Essas coisas foram me interessando, eu gostava muito de história, ler história. Agora, 
a história aí estava marcada, de certa forma, marcava essas coisas, né. Das figuras, dos atos e 
eu gostava de ler história. Aí, um dia eu era moleque, eu devia ter uns dezesseis anos, uns 
quinze anos, aí um conhecido que era também do Partido Político, me deu um livro chamado 
Fundamentos de Filosofia, do Nicolas Poulantzas; um livro stalinista! Era o Stalin, ainda era 
Staline, os livros da Aurora, Staline, um livro todo stalinista, contava quais eram os 
fundamentos do materialismo histórico, não sei o que e tal. Aí eu ia gostando disso, depois no 
bairro onde eu morava, tinha um núcleo do Partido Comunista, nós éramos em três, isso eu 
tinha o que, dezessete anos, um deles inclusive morreu no Araguaia, nós éramos três, um 
paraplégico, eu e um outro, o Miguel. Aí o Miguel morreu em 72 no Araguaia. Lembro uma 
vez que fiz um aniversário, eu morava aqui no Sumaré e ele estava aí e chamei para ele ir lá 
em casa. Isso, acho que foi em 1971. ‘E vai lá e tal’. E a mãe dele me dizia que ele, eu ainda 
não sabia, eu desconfiei e aí que fui ver. Que não era do Partido, e a mãe dele falou que ele 
tinha uma farmácia em Santa Catarina, mas na verdade ele tinha uma farmácia lá no Araguaia, 
então as cartas iam para Santa Catarina e de Santa Catarina que era enviado para lá. Ele veio e 
veio uma menina, uma que morreu também no Araguaia. Eles vieram em casa, aí tinha uma 
moçada, meu pai, eu, a gente tirou fotografia, ele não apareceu em nenhuma, nenhuma 
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fotografia. Os dois não apareceram em nenhuma fotografia. O irmão dele apareceu, o irmão 
dele depois ficou preso também cinco anos, era da VAR-Palmares, então essas coisas a gente 
ia conversando, então, fui criando, dentro desse ambiente, aí valores, você vai adquirindo e de 
participação, eu gostava de participar das coisas. Daí eu fui, né. Aí entra na faculdade, na 
faculdade a coisa estava meio apertada. Em 68 eu fiz o cursinho no Grêmio, cursinho do 
Grêmio na USP, ali na Martinico Prado, aí quebrando pau lá no Mackenzie, todo o 
movimento de 68 participei, eu já tinha, uns dezoito anos. Isso foi, era conseqüência, depois 
veio a Universidade, veio o Sindicato, aliás eu gosto mais de Sindicato do que de partido, 
acho que o partido é mais regulador da ação política da gente. Sindicato acho que você tem 
mais possibilidade para tratar. Eu sempre gostei mais de Sindicato. Aí depois no Sindicato dos 
Bancários, depois Sindicato dos Psicólogos, depois foi CUT, desde a fundação da CUT, desde 
a fundação do PT, essa participação... Hoje eu estou mais calmo, um pouquinho só no PT e 
tal, algumas coisas que estão acontecendo em termo de governo, eu acho legal. Mas ainda 
gosto mais de Sindicato, movimento sindical, do que partidário. 
 
 Se o senhor quiser contar mais alguma história... 
 
 História vou ficar contando até... Pois é, alguma coisa que você gostaria de... 
 
 Acho que o senhor falou bastante coisa já, mas se quiser abordar mais alguma coisa... 
 
 Ah, tem uma coisa interessante que é o seguinte, é, a gente reparou, desde o 
movimento de oposição, a grande parte dos que compuseram chapa, que começaram a fazer 
parte do movimento, era de professores. Grande parte era de professores. Isso foi até mais ou 
menos até final de 80. Em 90 que começou a diversificar um pouco. Grande parte era de 
professores universitários. Interessante, o movimento tinha várias pessoas, mas ele surgiu 
dentro da PUC, o pessoal da PUC, eram professores. A Kimie, por exemplo, não era 
professora; e muitos vindos de grupos políticos, eu na época era da Convergência, outros 
também eram da Convergência e a gente não se conhecia, porque não podia. Até que o marido 
de uma falou ‘Estou desconfiado que esse cara é do PcdoB’, ‘Não, ele é da Convergência, é 
conhecido’. Então, essas coisas, que tinham vindo da anistia, então eram vários movimentos 
que a gente conseguiu agregar ali, grande parte professores, achava interessante. Isso foi 
mudando, conforme o Sindicato foi tomando essa cara, o Sindicato reivindicativo, de 
trabalhadores, por questões de trabalho, questões de inserção no mundo do trabalho, ele 
também foi diversificando, ele foi acrescentando outros segmentos, outros setores, mas era 
interessante. O Conselho dá idéia mais de ligado a Universidade, uma preocupação ligada 
mais com a Psicologia, no seu exercício, o exercício enquanto ação psicológica, ação 
enquanto Ciência Psicologia e nós, muito mais o mundo do trabalho. Eu gostava mais desse, 
aliás, eu gosto mais desse. Também fiz parte do Conselho e achei que tinha coisas 
interessantes. Deu para fazer uns trabalhos interessantes. Mas o Sindicato ainda me atrai mais, 
a pluralidade. Agora, acho que o Sindicato está mais rebaixado, mesmo em termos de 
discussão política, nós já tivemos condições de uma discussão muito mais efetiva, mais 
profunda, hoje como tudo parece que está banalizado também. Meio banalizado, meio 
rebaixado.  

Nos Conselhos eu não tenho participado. Inclusive, uma coisa interessante, quando 
nós sentamos, o Odair, Álvaro e eu, nós começamos a pensar o Conselho, quando fizemos 
essa tese, depois passamos lógico, nós fomos encarregados de fazer, foi aprovado no 
Conselho e tudo. Inclusive Julgamento Ético era julgamento mesmo, não seriam os 
psicólogos que iriam julgar, seria composto por jurados da representação social, era uma 
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coisa mesmo, estavam dizendo para a gente que estávamos fazendo um tribunal. Não, não é 
tribunal, se o Conselho é um representante da sociedade, na orientação, na fiscalização, da 
ação do psicólogo como prestador de serviço em Psicologia, ele tem que ser julgado pela 
própria sociedade e não pelos pares. Isso também foi um pouco de exagero, mas era 
interessante, sabe essa efervescência de coisas. Lógico, acho que até um exagero, mas 
também não sei se é muito exagero, não. Seria interessante. Como idéia, acho que hoje as 
coisas estão mais...  

 
Mais repetitivas? 
 
 É, hoje parece que tem coisas que não andam, o andar para a frente vai muito devagar. 

Eu não sei também se é o período, a época favorecia, nós tínhamos o ambiente diferente 
também. Talvez isso favorecesse. Acho que hoje estamos em consonância com os momentos 
atuais e os momentos atuais não são muito favoráveis, na verdade a gente está perdendo 
muito. É salário, emprego, condição de vida, condição de trabalho. Acho que há uma... acho 
que essa idéia de crescimento sem desenvolvimento prevalece. Hoje as pessoas brigam para 
ter um emprego, mas não brigam para ter um trabalho digno, pois eu entendo o trabalho como 
um cartão de visita na sociedade, como inserção social. A perda de um emprego, você tem a 
coisa do emprego que é muito mais uma questão chamada assim, em termos relacionados ao 
emprego, uma perda de um rendimento. Mas a perda do trabalho, do exercício do trabalho, é a 
perda de sua identidade, porque você não executa aquilo que você é preparado, rebaixa a sua 
auto-estima, te elimina socialmente ‘Aquele cara não trabalha’. O emprego as pessoas 
admitem, mas falar que não trabalha é pejorativo, então você tem essa... e a gente vê muitas 
vezes as pessoas que perdem o emprego e ficam numa dificuldade de voltar a trabalhar, não 
porque perdeu o emprego, por se achar incapaz de exercer a atividade, que ele foi mandado 
embora porque é ruim de serviço, que não é verdade. Então, hoje essa perda do trabalho, tem 
esse componente que é pior, que é perverso, da incapacidade. Você hoje, a sociedade não é 
mais a responsável por uma qualificação das pessoas que vivem em sociedade, você que é 
responsável por sua qualificação profissional, o que é que é isso? Te responsabilizam nisso? 
Te responsabilizam, ‘então perdi o emprego porque não sou capaz de me qualificar, não sou 
capaz de executar, não sou capaz....’ isso é penoso, é uma pena, você paga uma pena, você 
está sendo punido individualmente. No sistema de ensino, de inserção social, a sociedade não 
tem direito, não dá com boa qualidade, mas a perversidade é com ótima qualidade. Coisas que 
o pessoal sai de manhã, não avisa para a mulher que está desempregado, sai de manhã, 
encontra os amigos no bar e fica bebendo o dia inteiro, só para não dizer, está escondido, 
porque lá ele se esconde, então é um grupo que se esconde, também não tem como se 
movimentar, porque não tem recursos. Vai lá, bebe o dinheiro da indenização, o pouco que 
tem, não é porque é alcoólatra, é uma forma de reagir, que acho que é ruim, mas de qualquer 
forma é uma culpabilidade, porque é incapaz, porque ele é isso e ficam lá, fica lá o dia inteiro, 
como ele chega na casa sempre o mesmo horário, ele volta. Você cria essa situação, então a 
perda do trabalho é a perda da representação que você tem como indivíduo numa sociedade. 
Emprego tudo bem, o local, mas a habilidade, a qualidade, a qualificação, o empenho, a sua 
contribuição social no realizar alguma coisa, isso também é eliminado e aí que pega. Então a 
situação hoje é mais difícil, estamos numa condição mais penosa, a gente viveu um momento 
dos 70, 80 que era mais efusivo, hoje acho que está mais difícil. Acho que é isso, com essa 
opinião dá para encerrar.  
 
 Obrigado 
 De nada! 
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