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I RODA DE DIÁLOGO POR SEGMENTO DA PSICOLOGIA - 2014 

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO E RECURSOS HUMANOS 

 

O Conselho Regional de Psicologia da 2ª Região, cuidando dos nossos 

profissionais e da sociedade em geral e zelando pela fiel observância dos princípios 

éticos no exercício da Psicologia, reuniu-se com profissionais da Psicologia 

Organizacional e do Trabalho no dia 22 de julho de 2014. 

O objetivo do encontro foi levantar necessidades desta seara e orientar o 

exercício da Psicologia de acordo com as resoluções vigentes. 

Sabemos que problemas de anos não vão ser resolvidos em reuniões 

pontuais e em um ou dois encontros. É fundamental que haja uma aproximação 

contínua com a Comissão de sua área de atuação. É necessário o entendimento de 

que o Conselho é, também, um lugar político, de construção de nossas atividades. 

O objetivo da criação desta atividade de responsabilidade da COF, Roda de 

Diálogo, é elencar as principais necessidades de cada seara para que possamos 

repensar as nossas práticas e construir juntos normatizações e recomendações 

técnicas necessárias para o nosso funcionamento enquanto Ciência e profissão.  

Percebemos que alguns dos incômodos relatados nesta reunião partem do 

desconhecimento de Resoluções e Leis que norteiam a Psicologia. Por exemplo, 

alguns/as profissionais expuseram o desconhecimento de que, atuar na área de 

Recursos Humanos sem a devida inscrição no Conselho Regional, configura-se em 

exercício ilegal da profissão, estando sujeitos às sanções cabíveis.  

Foram, também, trazidas dúvidas relacionadas aos documentos elaborados 

pelas/os psicólogas/os. Reforçamos, portanto, a necessidade da leitura da 

Resolução do Conselho Federal 07/2003, que dispõe sobre os documentos 

psicológicos, sobretudo os que são decorrentes de Avaliação Psicológica. Essa 

leitura é fundamental, visto que cerca de 80% dos processos éticos são decorrentes 

da elaboração desses documentos. 
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Acordamos, com este segmento, em agendar encontros para discutirmos as 

principais Resoluções e a obrigatoriedade da Entrevista Devolutiva.  

Uma preocupação trazida e compartilhada por todos/as os/as presentes foi a 

extinção do profissional de Psicologia em Recursos Humanos. E a pergunta que 

devolvemos para que fosse pensada foi: o que nós, profissionais deste campo, 

estamos fazendo para impedir ou contribuir com essa realidade? A partir do 

momento em que nós, profissionais da Psicologia, aviltamos a nossa Ciência, 

desrespeitando princípios éticos basilares, violando testes psicológicos (usando 

xerox destes, não promovendo condições adequadas para sua aplicação, não 

corrigindo conforme recomendações, não elaborando laudos de todos os processos 

de avaliação psicológica realizados, entre outros), nós não só estamos sujeitos a 

processos éticos, mas estamos contribuindo para uma desvalorização da nossa 

profissão que vai resultar em extinção dos nossos profissionais em alguns espaços 

multidisciplinares. 

Quando nós, psicólogos/as, respeitamos e fazemos respeitar o nosso 

Código de Ética Profissional e as Legislações/ Resoluções pertinentes a nossa 

prática, zelamos não só pelo exercício em nosso ramo de atuação, mas reiteramos o 

diferencial do profissional de Psicologia e contribuímos para a sua credibilidade e 

valorização na sociedade. 

É fundamental que todos os profissionais com formação em Psicologia, que 

trabalham na área de Recursos Humanos, apropriem-se, inicialmente, das 

atribuições do Psicólogo Organizacional e se reconheçam como esse profissional, 

independente da nomenclatura de seu cargo. A posteriori, apropriem-se das 

Resoluções que normatizam a sua prática profissional e zelem pela aplicação do seu 

Código de Ética. 

Foi de extrema importância para o CRP-02 perceber e facilitar o 

entendimento de que nós não estamos em polos opostos – Conselho Regional de 

Psicologia x Psicólogos/as. As premissas de qualquer órgão orientador e fiscalizador 

não são a punição e a arrecadação de tributos, mas a orientação e o zelo pela ética 

no exercício profissional. Todos/as os/as que estavam presentes estavam 
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preocupados/as em construir uma prática responsável, cuidadosa e ética e isso vai 

ao encontro da política atual da Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) do 

CRP-02. Nós intensificamos a Fiscalização não para punir, mas para identificar e 

orientar os erros, cuidando dos bons profissionais e da sociedade em geral. 

Quem tiver dúvidas sobre o exercício da profissão poderá procurar o nosso 

Núcleo Técnico Político (NUTEP). Este núcleo funciona de segunda a sexta, das 10h 

às 16h, e pode ser contatado também através do e-mail nutep@crppe.org.br. 

Agradecemos a participação de todas/os profissionais que estiveram 

presentes nestas Rodas de Diálogo, Psicologia Organizacional (22.07) e de 

Psicologia Hospitalar (29.07). Também agradecer e registrar a presença do 

Sindicato dos Psicólogos. Temos a certeza de que a união das entidades 

representativas da Psicologia vai contribuir bastante para o seu fortalecimento. 

 

Conselho Regional de Psicologia da 2ª Região – CRP-02. 

 


