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LIVE – RODA DE CONVERSA - DIA DO PSICÓLOGO
NOVOS NORMAIS: Atendimento on line em Psicoterapia uma tendência de
atuação cada vez mais evidente ou uma condição especial em virtude da
Pandemia
Há muito tempo os psicólogos, vistos como proﬁssionais que priorizavam ou realizavam o
atendimento exclusivamente a elite, conseguiram alcançar e conquistar espaços de atuação
nunca pensados anteriormente.
Ao longo desses 56 anos de existência no Brasil os proﬁssionais desta área da saúde,
priorizando todo rigor cien ﬁco no qual a proﬁssão está pautada, desenvolveram
intervenções signiﬁca vas nos pontos de vista social, educacional, clínico e organizacional,
possuindo hoje espaços diferenciados e contribuem com setores que muitas pessoas nem
imaginam.
Por ser um proﬁssional que estuda, analisa e aplica técnicas validadas cien ﬁcamente, é capaz
de contribuir em diferentes áreas no mundo contemporâneo: a área de publicidade e
propaganda, observando e analisando as tendências, movimentos de grupo, interesses de
uma determinada faixa etária para construir um material de propaganda de uma agência; na
área de moda, observando comportamento e a relação de diferentes perﬁs e sua forma de
comunicação por meio daquilo que escolhem como vestuário, acessórios e muito mais; no
esporte, auxiliando os processos de controle de ansiedade e stress; nos hospitais, atuando
com pacientes em diferentes tratamentos ou acompanhamentos com sua família e outros
proﬁssionais da saúde; na área social, intervindo na conscien zação e importância do
respeito as diferenças sejam elas de gênero, raça, etnia outras que a sociedade apresente; nos
processos de desenvolvimento educacionais, na inserção de crianças com problemas de
aprendizagem ou comportamentais, anteriormente excluídas das escolas regulares; nas
organizações, onde a abertura para contratação e integração de pessoas com deﬁciência
apresentam cada vez mais uma evolução signiﬁca va na nossa sociedade. Vale ainda citar a
atuação nas áreas como a Jurídica, nas ONG´s, na atuação em diversas frenes das Polí cas
Públicas.
Nesta trajetória, todos estes proﬁssionais desenvolvem esforços para levar à sociedade
possibilidade de ampliar o bem estar, a qualidade de vida e promover a melhoria e
autoconhecimento do indivíduo com relação a si e a compreensão dos aspectos subje vos
que o rodeiam.
Os Psicólogos, que veram sua regulamentação proﬁssional ob da em 27/08/1964, são
proﬁssionais cada vez mais essenciais no mundo atual e estarão sempre à disposição para
construir uma sociedade que seja capaz de respeitar as diferenças, conviver, aprender e
ajudar aqueles que ainda não são capazes de perceber que o ser humano é único e que cada
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um de nós desenvolve e evolui seu processo dentro de seu tempo e espaço.
Pensando em todas as transformações e adaptações de vida diante do cenário atual, no
próximo dia 27/08, as Faculdades de Guarulhos realizarão uma Live que contará com a
par cipação de psicólogos com uma experiência incrível dialogando sobre o atendimento
online, uma necessidade que surgiu em virtude da Pandemia com mais intensidade. Eles
compar lharão a experiência, as diﬁculdades e bene cios do atendimento nesta forma.
Profª Me. Valquíria M. Ramos
Faculdades Guarulhos
Coordenadora do Curso de Psicologia
Coordenadora da Clínica-escola
Profª. Cris na H. Sumita Takashima
Atuei em programas de violência sexual, medida sócio-educa va, inclusão escolar,
acolhimento ins tucional, migração internacional e saúde mental em projetos da assistência
social e da cultura como psicóloga clínica e social. Fui pesquisadora e técnica de projetos sobre
crianças e adolescentes desaparecidos no Estado de São Paulo e sobre migração de
trabalhadores brasileiros no Japão.
Especialista em psicoterapia psicanalí ca de família, crianças e adolescentes em processo
migratório. Mestre em psicologia social- PUC/SP. Membro do Grupo de estudo sobre Lacancom Professor e psicanalista do Sedes Sapien ae/SP. Professora de Pós-Graduação da
Universidade São Marcos, e Psicóloga clínica e social, atuando na abordagem psicanalí ca.
Profª. Dra Rita de Cássia do Amaral

Psicóloga Clínica
Docente em Psicologia Faculdade Integrada Guarulhos
Doutora em Ciências Médicas - FMUSP
Mestre em Ciências da Saúde - FMUSP
Especialista em Psicologia Hospitalar - HCFMUSP
Especializando em Neuropsicologia - INESP
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