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• A formação da identidade do psicólogo clínico estadunidense e
suas repercussões para a Psicologia no Brasil

Formation of the American clinical psychologist’s identity and its
repercussions on the Psychology in Brazil

Marcelo M. Nicaretta1

Universidade de Brasília

Resumo: A Psicologia Clínica é uma prática centenária. Nos Estados Unidos ela tem seu
lugar definido dentro do campo da Psicologia Científica, sendo também reconhecida como
uma prática efetiva de tratamento psicológico. Existe ampla literatura científica que
demonstra estas condições, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Os
psicólogos também são reconhecidos mundialmente como profissionais capacitados para
diagnosticar psicopatologias e para aplicar psicoterapias como meios efetivos de
tratamentos delas. Contudo, apesar de tantas evidências a favor da utilidade da Psicologia
Clínica, no Brasil, este caminho não tem sido seguido. Neste país, algumas leis foram
propostas nos últimos anos, limitando a aplicabilidade clínica da Psicologia. Mesmo não
havendo razões científicas para justificar estas leis, os psicólogos brasileiros não foram
capazes de se defenderem, correndo risco real de se tornarem impedidos legalmente de
realizar o diagnóstico nosológico das psicopatologias, tal como propõe a Lei do Ato Médico
que se encontra em fase de aprovação no Congresso brasileiro. Considerando que existe
ampla literatura para demonstrar que os psicólogos realizam de modo eficiente o
diagnóstico das psicopatologias, como entender a dificuldade dos psicólogos brasileiros
de justificarem sua autonomia clínica? Os psicólogos clínicos não se defenderam porque
eles não conseguiram se unir em torno da causa da Psicologia. O objetivo do presente
artigo é discutir este acontecimento e algumas de suas consequências para a Psicologia
no Brasil.

Palavras-chave: Psicoterapia, Psicologia Clínica, Ato Médico.

Abstract: Clinical psychology is a centuries-old practice. In the US it has its definite place
in the field of cientific psychlogy, and is also recognized as an effective treatment as
psychological practice. There is extensive literature that demonstrates these conditions,
not only in the United States, but around the world. The psychologists are also recognized
worlwide as professionals to diagnose psychopatologies and to apply psychotherapy as
effective treatment. However, despite all the evidence for the usefulness of clinical
psychology, in Brazil this path hasn’t been followed. In Brazil a few laws have been proposed
in recent years limiting the clinical applicability of psychology. Although there are no scientific
reasons that justify these laws the Brazilian psychologists were unable to defend
themselves, running a real risk of becoming legally unable to perform the nosological
diagnosis of mental ilness as proposed by the law of the medical act that is pending
approval by the Brazilian Congress. How to understand the difficulty of Brazilian
psychologists in justifying their clinical autonomy whereas there is extensive literature
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Etapa 2, conj. T , casa 24 – Sobradinho. Brasília – DF – Brasil – CEP 73255-901. E-mail:
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demonstrating the diagnosis of psychopathology be performed efficiently. Clinical
psychologists have not defended themselves because they have failed to unite around the
cause of psychology. The aim of this paper is to discuss this event and some of the
consequences for psychology in Brazil.

Keywords: psychotherapy, clinical psychology, medical act.

1. O cenário atual da Psicologia Clínica no Brasil
Nos últimos anos, a sociedade brasileira vem questionando a competência

clínica dos psicólogos através da proposição de projetos de lei que restringem a
liberdade de atuação da Psicologia neste campo. Atualmente tramitam no
Congresso Federal Brasileiro três projetos que modificam o status clínico dos
psicólogos, eliminando direitos que estes profissionais conquistaram ao longo
da sua história. O PL (Projeto de Lei) 7.703/06 (Senado Federal, 2006) questiona
a competência dos psicólogos para diagnosticar estados psicopatológicos. O
PL 3.512/08 (Câmara Federal, 2008) estende aos pedagogos e a outros
profissionais uma competência clínica que até então era exclusiva dos psicólogos.
Por último a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 26/03 (Senado Federal,
2003) exclui dos concursos públicos o caráter eliminatório dos testes
psicotécnicos, pondo em questão a capacidade da psicometria para avaliar
estados psicológicos. Enquanto em todo o mundo a Psicologia conquista espaço
e respeito profissional, no Brasil, os psicólogos clínicos são tratados com
descrédito. Qual a razão desta diferença? Por que os psicólogos brasileiros não
conseguem se defender?

2. Origem histórica do campo das psicoterapias no Brasil.
Inicialmente é preciso dizer que, no Brasil, por uma questão histórica pouco

compreendida, os psicólogos clínicos não construíram uma identidade de classe,
mas de grupo. Por consequência desta realidade, os próprios psicólogos não se
ajudam, pelo contrário, eles se atrapalham e confundem o público. É inadmissível
que em pleno século XXI as pessoas ainda confundam a medicina com a
psicologia clínica e não saibam a quem recorrer em caso de necessidade. Até
mesmo os próprios profissionais têm dificuldades para diferenciar conceitos
como psicologia clínica, psicanálise e psicoterapia. Comparando a situação da
psicologia com a da medicina, um médico alopata pode não concordar com as
teorias que justificam as práticas do seu colega homeopata, mas eles se
respeitam como médicos e possuem, como clínicos, um treinamento comum.
Diante de certas situações de emergência, como um corte profundo, ambos
reagirão de modo semelhante. Será que podemos afirmar o mesmo de
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psicanalistas e comportamentalistas? No Brasil, a maioria dos psicoterapeutas
sequer tem consciência de que a sua profissão é a psicologia clínica.
Independentemente se ele é um psicanalista, um behaviorista ou um
psicodramatista, em tese, todos são psicólogos clínicos. É claro que nem todos
os psicoterapeutas são psicólogos. Alguns, principalmente no campo
psicanalítico, são egressos de outros cursos como a medicina e a engenharia.
O que não afeta o domínio da psicologia sobre o ensino e prática da psicoterapia
pelo mundo, tal como foi estabelecido nos anos 50. Este fato é esclarecido por
Nicaretta (Nicaretta, 2009) ao mostrar que a construção do grande mercado das
psicoterapias americanas se deu em consequência de mudanças no campo da
Psicologia. Contudo, estes diferentes grupos de psicologias que são conhecidas
como abordagens psicoterápicas não se comunicam, não sentam à mesa ou
defendem a causa da psicologia como profissão. Estes grupos convivem lado a
lado em universidades e no mercado de trabalho, toleram-se e às vezes
respeitam-se, mas, no fundo, relacionam-se como se fossem diferentes
psicologias, praticamente incomunicáveis, desconsiderando poder haver algo
em comum entre elas.

Tamanha alienação foi uma consequência do modo como a psicologia no
Brasil absorveu as mudanças ocorridas na psicologia dos Estados Unidos. Antes
da Segunda Guerra Mundial, a psicologia clínica era uma profissão de caráter
técnico com status semelhante à optometria e a outras profissões paramédicas.
Entretanto, neste período, o movimento da psicologia clínica se consolidou nos
EUA, competindo com as psicoterapias européias trazidas pelos médicos tais
como a psicanálise, a sugestão e a hipnose sem se confundir com elas. Durante
a Primeira Grande Guerra, enquanto os médicos aplicavam a psicoterapia, os
psicólogos clínicos ainda se limitavam apenas a aplicar testes e avaliar
habilidades psicológicas. No início dos anos 30, Carl Rogers trabalhava como
conselheiro de famílias em escolas, dentro deste modelo clínico criado pela
psicologia, sem imaginar que mais tarde ele se tornaria um psicoterapeuta.
Embora a psicologia clínica criada pelos psicólogos americanos ainda não
estivesse associada às psicoterapias, como mais tarde aconteceria, ela foi
exportada para outros países, incluindo o Brasil, o que demonstra sua total
independência neste período. Entre os anos de 1930 e 1938, foi estabelecido
pelo Governo do Estado de São Paulo o primeiro serviço brasileiro de psicologia
aplicada, com base no modelo estadunidense (Monarcha, 2009).

Apesar deste não tão breve sucesso, esta psicologia clínica sofreu uma
grande transformação depois da Segunda Grande Guerra, principalmente em
função da intervenção do governo americano no cenário deixado pelo confronto.
Neste período, em um curto espaço de tempo, foram criadas instituições federais
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como NIMH (Instituto Nacional de Saúde Mental), VA (Administração de Veteranos)
e o NSF (Fundação Nacional de Ciência), voltadas exclusivamente para o custeio
de ações de curto prazo indicadas para o abrandamento do cenário produzido
pelo confronto. Por um conjunto de razões técnicas e também políticas, a
psicologia foi colocada no centro de uma ampla força tarefa, recebendo 55%
das verbas alocadas por estas instituições entre 1946, ano de criação do NIMH,
e 1967, quando surgiu uma nova política pública que passou a priorizar a
psiquiatria e as pesquisas com medicamentos. Antes deste momento, o
investimento na psiquiatria era de apenas 14% das verbas distribuídas. O
investimento na psicologia, por sua vez, ocorreu como parte de um processo
que transformou o conjunto da psicologia naquilo que ele é hoje. Num primeiro
momento houve um brusco direcionamento da psicologia para as suas áreas
aplicadas, em seguida, ocorreu uma mudança no foco na psicologia clínica que
foi radicalmente redirecionado para as psicoterapias, atividade até então
marginalizada pelos psicólogos. Antes da Segunda Grande Guerra, apenas 30%
dos psicólogos americanos se dedicavam a áreas aplicadas da psicologia, e
menos de 10% se dedicavam à clínica. Posteriormente ao conflito, esse número
saltou para 70%. Com isso, a identidade do psicólogo que estava associada à
figura de um sujeito com um jaleco branco passou a estar ligada à imagem de
um profissional liberal que ajuda as pessoas a resolverem seus problemas.

Alguns fatores foram fundamentais para as mudanças ocorridas no caráter
e nos objetivos da psicologia americana. Primeiramente, devido a sua alta
qualificação acadêmica, que contrastava com a cultura clínica dos médicos, os
psicólogos assumiram os principais cargos de gerência nos fundos que
administravam os recursos para o campo da saúde mental. Não por simples
coincidência, após a guerra, houve uma maciça migração de doutores, da sala
de aula para funções administrativas (Britt, 1946). Estes psicólogos, por sua
vez, promoveram um grande investimento financeiro na psicologia, fazendo com
que os pequenos laboratórios que faziam parte de outros departamentos como
a biologia, virassem grandes institutos, adquirindo independência e passando a
atrair a atenção do público. Antes da guerra apenas 1.2% dos estudantes
americanos se interessavam pela psicologia, com o seu crescimento e destaque
no pós-guerra. Já no final dos anos 50, esse número havia saltado para 13%
(Fischer & Hinshaw, 1946). Este crescimento não afetou apenas a clínica, mas
também alavancou o desenvolvimento de áreas como o desenvolvimento humano,
psicologia comparativa, psicologia experimental (Pickren, 2005) e a psicologia
social, que também adquiriu um caráter aplicado, vinculando-se a um conjunto
de movimentos sociais, como os dos negros e homossexuais. (Davison, 1976;
Morgan, 1993; Williams, 2008)
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Estas mudanças no cenário estadunidense coincidiram com o momento
da estruturação da psicologia no Brasil. Neste mesmo período, no início da
década de 1950, a psicologia ainda estava tomando forma por aqui. Influenciada
por este contexto, a identidade do psicólogo clínico no Brasil foi formada com
base na sobreposição entre a psicologia clínica e a psicoterapia, expressão do
fenômeno que estava ocorrendo nos EUA. Este equívoco trouxe sérias
consequências para a estruturação do campo das psicoterapias no Brasil,
dificultando o desenvolvimento da própria psicologia clínica.

Diferentemente do que aconteceu no cenário estadunidense, no Brasil,
não houve de fato uma transformação da psicologia clínica em psicoterapia. O
campo da psicologia não estava suficientemente assentado para que esta
mudança pudesse ser percebida, pois o modelo americano não havia ainda se
popularizado por aqui. Deste modo, a psicologia clínica não pode funcionar no
Brasil como um elo entre as diferentes psicoterapias que surgiram
posteriormente, tal como aconteceu no cenário americano. Com isso, o campo
brasileiro das psicoterapias se estruturou de um modo fragmentado e confuso.
Ainda hoje, embora mais de 50% dos psicólogos brasileiros se dediquem a algum
tipo de atividade clínica, não há entre os diferentes profissionais da área uma
identidade compartilhada. Com isso, a união entre eles restringe-se à posse da
carteira de identidade da categoria como uma permissionária para a prática
profissional.

Esta realidade está relacionada ao modo como os psicólogos brasileiros
aprenderam a entender a psicologia clínica. Inicialmente igualando-a à
psicoterapia, a esteio do que acontecia com a psicologia estadunidense nessa
época. Em seguida, passaram a separar a psicoterapia de outras modalidades
de psicologia clínica, como o uso dos testes psicológicos, o aconselhamento
psicológico e a psicologia hospitalar. Com a fragmentação do campo, as diversas
atividades clínicas da psicologia passaram a existir de modo independente e,
em alguns casos, passaram a competir entre si.

Uma consequência desta fragilidade estrutural da psicologia no Brasil foi
sua dificuldade de se defender do questionamento público acerca da sua
competência para realizar o diagnóstico clínico das psicopatologias, tal como foi
proposto pelo Projeto de Lei do Ato Médico (PL 7.703/06) ao restringir esta
capacidade aos médicos. Tal projeto estabeleceu no Brasil uma discussão
estúpida, que já havia sido superada nos EUA desde 1954 quando os psicólogos
adquiriram autonomia legal para diagnosticar psicopatologias, mesmo
contrariando os interesses dos médicos (N.Y.T., 1954). Contudo, os psicólogos
brasileiros não foram capazes de se justificarem quanto a isso, e a acusação
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tomou forma de lei. O que dizer acerca do papel dos psicólogos brasileiros diante
deste cenário calunioso e da sua aceitação pela sociedade brasileira?

3. A Lei do “Ato Médico” e sua relação com a formação da psicologia clínica
no Brasil

Antes de um maior aprofundamento, é preciso esclarecer que o Ato Médico
possui uma história, que ainda é pouco compreendida pelos psicólogos. Sua
intenção inicial não era negativa como muitos podem pensar. Por isso, é
necessário separar os atos dos médicos das dificuldades dos psicólogos.
Ocorreu que diante do calamitoso estado em que se encontrava a saúde
brasileira, o que pouco mudou de lá para cá, os médicos resolveram dar um
jeito na “bagunça”. No ano de 2002 o médico pediatra/sanitarista Geraldo Althorf
propôs um Projeto de Lei, visando regulamentar a profissão da Medicina no Brasil,
dado o fato de que dentre todas as profissões da área de saúde ela seria a
única, realmente, a não possuir uma legislação específica que estabelecesse
suas competências. Nada mais justo dar à medicina aquilo que as demais
profissões já possuíam.

Contudo, o que era para ser um ato relativo à medicina acabou se
transformando num ato político de domínio comercial sobre o campo da saúde
brasileira.  O Ato Médico (PL 7.703/06) tem sua origem numa resolução do
Conselho Federal de Medicina de 2001 (C.F.M., 2001) que, ao considerar o campo
da saúde invadido por profissionais de outras áreas não médicas, decidiu regular
o campo de trabalho comum a um amplo conjunto de profissionais, privatizando
a ação diagnóstica das patologias, incluindo as psicopatologias. No seu artigo
5º., o Projeto de Lei do Ato Médico estabelece que apenas o médico pode
diagnosticar e prescrever ações terapêuticas para toda e qualquer patologia
reconhecida no Código Internacional de Doenças nº. 10 (OMS, 1993). O absurdo
desse ato consiste no fato de que embora os demais profissionais recebam
treinamento para realizar o diagnóstico em suas especialidades, como pode ser
facilmente observado através da análise dos seus currículos de graduação, eles
não foram capazes de se defender quanto a esta proibição. Isso significa que
mesmo estes profissionais tendo respaldo técnico/científico e treinamento
adequado para tratar e diagnosticar patologias, em muitos casos, com autonomia
em relação ao médico, isso foi completamente ignorado. Ao invés de estabelecer
procedimentos médicos, o referido Projeto de Lei se tornou um instrumento de
intervenção de uma categoria profissional sobre as demais profissões da área
de saúde. Esta condição contraria princípios constitucionais que garantem a
autonomia das diferentes profissões de nível superior, tal como mostrado por
Nicaretta (Nicaretta, 2010a, p. 54) e ainda agride de maneira grosseira o
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conhecimento científico atual que, pelo menos no caso dos psicólogos, oferece
amplo respaldo quanto a sua competência em relação aos atos que lhes são
impedidos pela nova Lei, como o diagnóstico e prescrição de psicoterapias para
as psicopatologias (Nicaretta, 2010b).

Como se isto não bastasse, trata-se de um caso isolado. Em que outro
pais do mundo encontra-se uma legislação que aborde todas as profissões da
área de saúde de um mesmo modo, submetendo-as ao poder do médico, sem
que sejam feitas as devidas distinções entre as diferentes práticas e suas
relações com as diferentes medicinas? Será que a relação entre a psicologia
clínica e a psiquiatria pode ser comparada com a relação entre a fisioterapia e a
ortopedia? Obviamente que não, de tal modo que o próprio projeto possui um
conjunto de artigos que diferenciam profissões e ações terapêuticas. Assim,
abaixo do texto que se refere ao diagnóstico em geral, há um adendo; “e também
diagnóstico psicopatológico.” Para a Lei, o diagnóstico das psicopatologias não
é parte do campo nosológico geral, mas ela não explica sua especificidade.
Porque não incluir, também como adendo, no mesmo trecho do texto, “e também
diagnóstico fisioterápico, ou, e também diagnóstico nutricional?

Não incluíram porque, de fato, não se trata de dominar o diagnóstico
nosológico como pode parecer, mas controlar áreas comerciais em que são
vendidos produtos de grande valor, como cosméticos, próteses e medicamentos.
O diagnóstico é um ato psicológico, independentemente da formação do
profissional. Clínico refere-se ao método e não a quem o utiliza. Ao contrário, o
médico é que recebe sua qualificação pelo método que usa. Portanto, o método
clínico, aquele através do qual se realiza o diagnóstico nosológico, implica o ato
de julgar signos, mesmo tratando-se de um exame de sangue. Podem ser
considerados privativos do médico certos procedimentos que têm origem em
um diagnóstico, como uma cirurgia ou uma medicação e que exigem habilidades
que só o médico possui treinamento para realizar, mas nunca o próprio diagnóstico
que, na verdade, é apenas uma informação sobre o doente que deve ser
compartilhada com os demais profissionais. Não é o diagnóstico que mata, mas
o procedimento usado para tratar o doente. Por isso, o diagnóstico deve ser
coletivo, para aumentar sua eficácia e evitar erros. Com base neste pressuposto,
é garantido a qualquer cidadão ter posse do seu prontuário e conhecer as
informações clínicas acerca de si. O fato de os demais profissionais também
poderem diagnosticar não interfere na autonomia do médico para decidir sobre
quais procedimentos ele utilizará no seu trabalho. Nesse sentido, cada macaco
no seu galho. Contudo, se existem tratamentos concorrentes isso é parte de
uma realidade de mercado, irá sobreviver aquele que for mais eficiente. Talvez
seja isso que alguns médicos tenham medo, pois tratar o ato de diagnosticar
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como um ato exclusivamente médico fere o bom senso e beira o ridículo. O
médico é apenas um especialista em determinados tipos de diagnósticos e não
o dono destes ou das condições humanas que eles indicam.

A única explicação razoável para se propor esta restrição aos profissionais
não médicos está no fato de que ela permite à classe médica dominar a
prescrição terapêutica e, através dela, fazer o mercado girar para si, ou seja,
para a classe médica. Ou poderia dizer, num outro sentido, para a classe rica.
Isso porque, segundo dados do Ministério da Saúde, enquanto 80% dos
formandos do curso de enfermagem vêm de famílias que ganham menos de 10
salários, no caso da medicina, esse número é de apenas 10% (Ministério da
Saúde, 2006). Isso demonstra que o ato médico expõe uma disputa entre classes
profissionais, de caráter comercial e não científico. Esta foi a resposta desta
categoria privilegiada às políticas públicas de saúde que não foram capazes de
regular o campo dos profissionais da saúde no Brasil, deixando crescer em
demasia a oferta de alguns serviços clínicos nas grandes cidades. A razão real
para o campo estar “pletorado” como refere a resolução do CFM é esta, como
mostra o próprio Ministério da Saúde ao identificar que as profissões mais
saturadas no campo da saúde brasileira são a odontologia, a enfermagem, a
farmácia e a medicina:

Figura 1: Número de habitantes por profissional. Ministério da Saúde, 2006.

Coincidentemente algumas destas profissões beneficiadas pelo Projeto
de Lei, que, de modo estranho, exclui no seu artigo 4º. parágrafo 6º. todas as
suas implicações aos odontólogos, sem qualquer razão científica aparente. Estes
dados demonstram ainda que as demais profissões, como a psicologia e a
nutrição, embora sejam consideradas invasoras pelos médicos, em números,
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são áreas deficitárias que deveriam ter o seu crescimento estimulado pelo
governo, pois, em muitos lugares, há uma grande carência destes profissionais.
No nordeste, região onde a discrepância entre as profissões é maior, existe um
médico para cada 33 mil pessoas. Para a mesma região, a proporção de
nutricionistas é de um profissional para cada 137 mil pessoas (Ministério da
Saúde, 2006, p. 27). Na realidade, o que existe não é um campo sobrecarregado,
mas mal distribuído com uma concentração de profissionais nos grandes centros
urbanos e nas regiões Sul e Sudeste. O Projeto de Lei não ajudou em nada na
compreensão do que seja um ato médico, e ainda confundiu o público acerca
das competências dos diferentes profissionais da saúde e da sua importância.
Mais que isso, ele determinou que apenas o médico possa vender serviços
terapêuticos, mesmo que a Lei não seja capaz de conhecer as especificidades
destes serviços ou distingui-los entre si, tal como era antes. A Lei estabelece
quem manda, e continua a ignorância sobre o que um médico pode ou não
fazer. Sabe-se agora, apenas, o que os outros profissionais não poderão mais
fazer.

Caso o interesse fosse corrigir algum “problema” relativo ao diagnóstico
clínico no Brasil, em benefício da população, justificativa usada pelos médicos
para promover o seu Projeto de Lei, que não se confunda diagnóstico clínico
com diagnóstico médico, seria possível apresentar os motivos reais para se
restringir ao médico tal tarefa. Os médicos deveriam ser capazes de mostrar
dados objetivos que demonstrassem os prejuízos causados à população pelos
maus serviços prestados pelos demais profissionais, suas falhas e
consequências. De acordo com o direito brasileiro, o ônus da prova cabe àquele
que alega o fato. Mas, ao contrário, o que pesquisas demonstram é que o
problema do diagnóstico está na própria medicina e nas relações entre suas
diferentes áreas. Em trabalho publicado recentemente na Revista da Sociedade
Americana de Medicina, JAMA (Starfield, 2000, p. 483), uma das revistas médicas
mais respeitadas no mundo, a própria medicina foi considerada a terceira principal
causa de mortes nos Estados Unidos da América, perdendo apenas para o
câncer e para as doenças cardiovasculares. Estima-se que morram por ano
nos EUA cerca de 86 mil pessoas, apenas devido aos efeitos colaterais de
medicações.

Por outro lado, no Brasil, pesquisas demonstram que apenas 11% das
prescrições de psicotrópicos são feitas por médicos psiquiatras, sendo que os
demais médicos erram no diagnóstico dos transtornos mentais em mais de
50% dos casos, o que inclusive aumenta significativamente os índices de suicídio
associados a drogas como os antidepressivos. (Mari, 2002). Isso quer dizer
que, no Brasil, 44,5% das prescrições de psicotrópicos são indevidas e podem
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causar danos à saúde dos consumidores. Por outro lado, a Lei proíbe o psicólogo
clínico de realizar o diagnóstico das psicopatologias que ele mesmo trata, um
tipo de diagnóstico que possui um caráter puramente psicológico, sendo que ele
é um profissional especializado em realizar avaliações psicológicas, tal com
está expresso pela mesma Lei do ato médico, podendo inclusive utilizar testes
psicológicos para esta função, o que é proibido ao médico, mesmo ao psiquiatra.

4. Conclusão
Qual é o critério científico utilizado pelos médicos e políticos para

estabelecer os limites impostos através da Lei às demais profissões e, em
especial, à psicologia? Onde estão os dados científicos que mostram que os
demais profissionais da saúde não são capazes de diagnosticar patologias e
prescrever procedimentos terapêuticos para elas? Eles analisaram as grades
curriculares das várias profissões de saúde e concluíram que os profissionais
não médicos não são tecnicamente habilitados para realizar essas tarefas? É
claro que não, pois caso tivessem feito isso, tal como foi realizado em um artigo
publicado recentemente no Brasil, teriam observado que se trata do contrário
(Nicaretta, 2010a, p. 35 - 40). Primeiramente a Lei compara o médico especialista
com os demais profissionais com qualificação básica. Neste sentido, ela compara
um psicólogo que atua na clínica, sem qualquer pós-graduação, com um
psiquiatra, que para obter este título precisa se submeter a uma residência de
três anos. Comparando-se o médico e o psicólogo em iguais condições, ambos,
apenas com sua formação de base, a graduação, qualquer psicólogo tem uma
carga de estudos diretamente voltada para o diagnóstico psicológico muito
superior à do médico. Como se não bastasse demonstrar que curricularmente
as profissões de saúde estão preparadas para exercer as funções proibidas
pela nova Lei, há mais um argumento que torna tal discussão ridícula e
vergonhosa para os psicólogos. Como pode uma Lei não reconhecer o direito
do psicólogo de diagnosticar psicopatologias, havendo um amplo respaldo
científico para isso e, por outro lado, autorizar um médico a aplicar a homeopatia
que não possui eficácia superior ao placebo e que não poderia ser reconhecida
como ciência muito além da astrologia?

O critério não é científico, mas obviamente corporativo, é a profissão, o
jaleco, e não o conhecimento ou o que os cientistas defendem pelo mundo afora
que define o que cada um pode fazer no Brasil. Infelizmente ainda vive na alma
da sociedade brasileira o ranço do coronelismo que não respeita a coletividade.
Nos EUA a psicologia serve de base para um imenso conjunto de ciências. O
padrão APA (American Psychology Association) se tornou mundialmente
reconhecido e utilizado devido a sua qualidade científica. Atualmente a APA possui
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mais de sessenta revistas científicas de circulação mundial. Não se discute nos
EUA ou na Inglaterra, França, Canadá, Espanha, Argentina e Alemanha se
psicólogos podem diagnosticar e prescrever terapêuticas para as patologias
psíquicas que eles mesmos tratam. Este direito é um fato consolidado pela história
e pela literatura científica. Até mesmo na China, onde a psicologia tem se
desenvolvido bastante nos últimos 30 anos, os psicólogos possuem autonomia
para diagnosticar e tratar as psicopatologias (Chang, Tonge, Shi & Zeng, 2005).
Qual o critério para que, apenas no Brasil, os psicólogos percam esse direito?
Certamente não é o mesmo critério que permite a inclusão da homeopatia e da
medicina ortomolecular como parte do escopo da, assim chamada, ciência
médica, ambas sem cientificidade comprovada.

Mas diante do absurdo criado, com tantos argumentos evidentes e fáceis
de demonstrar, esse projeto, entre outros, têm seguido adiante, trazendo uma
ameaça real à autonomia da psicologia no Brasil. Diante desse cenário, sem
conhecer sua história, o psicólogo brasileiro tem sido impotente diante do
esfacelamento da sua profissão. Neste admirável mundo novo, que associa o
psicológico com a psiquiatria e que iguala a mente ao cérebro, aproximando
comportamento e cognição, ser psicoterapeuta não deixará de ser uma função
de alguns psicólogos, tal como hoje existem engenheiros e outros no campo.
Contudo, no futuro, a psicoterapia no Brasil irá se tornar parte do tratamento
médico, prescrita como um fármaco e controlada pelos Conselhos de medicina.
Cada terapeuta virá com uma bula, prazo de validade e tarja colorida de acordo
com o seu potencial terapêutico. E aos psicólogos, doutores na subjetividade
alheia, restará como consolo, diante de uma psicologia mutilada e empobrecida,
repensar o seu papel social. Porque salvamos todos os excluídos, ajudamos o
mundo, mas não somos capazes de nos unirmos, para permanecermos vivos,
em toda a nossa pluralidade.
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