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Punição para quem
prometer “cura gay”
Psicólogos do Estado
querem reforçar as
restrições para quem
faz supostas terapias de
reconversão e promete
tratar homossexualidade

Daniel Figueredo

Psicólogos do Estado estão
debatendo formas para
atualizar e reforçar as restri-

ções para quem promete a chama-
da “cura gay”. A proposta prevê,
dentre outros, que sejam impedi-
das quaisquer formas de ofereci-
mento do suposto tratamento.

“Homossexualidade não é consi-
derada patologia nem pela psicolo-
gia nem pela medicina, e deixou de
ser considerada doença há anos”,
afirmou a conselheira Rebeca Bus-
singer, do Conselho Regional de
Psicologia do Estado (CRP-ES).

Segundo o debate, como a ho-
mossexualidade não é doença, não
é possível que se vendam trata-
mentos para “re c o nve r s ã o ” do ho-
mossexual à heterossexualidade.
Os profissionais defendem que ha-
ja sanções administrativas caso is-
so seja feito.

“Vamos abordar a resolução
001/1999, sobre a conduta em tra-
tar questões da homossexualidade.
Essa resolução está sendo constan-
temente atacada e vamos reforçar o
entendimento para não permitir
terapias de reconversão, que no
senso comum é chamada de 'cura
g ay ' ”, afirmou a conselheira.

Atualmente, caso sejam ofereci-
dos tratamentos e o paciente de-
nunciar ao conselho, o psicólogo
pode sofrer um processo adminis-
trativo que pode levar até à cassa-
ção do registro profissional.

A proposta será levada ao Con-
gresso Nacional de Psicologia, que
vai ser realizado em Brasília entre
os dias 16 e 19 de junho.

P R O P O STAS
Há propostas também para mu-

danças nas questões dos transe-
xuais. Para os psicólogos, a transe-
xualidade deve ser retirada da lista
de doenças. O objetivo é garantir o
reconhecimento da identidade
com a qual a pessoa se identifica e
outros direitos, sem a necessidade
de um número de CID, código que
identifica doenças.

Outros temas também serão le-
vados ao conselho nacional, como
a normatização da separação entre
a psicologia e a religião; apoio à
descriminalização do aborto; pre-
venção à violência obstétrica e es-
tímulo à pesquisa sobre a incidên-
cia de sofrimento e transtornos
mentais e outros.

O Congresso Regional de Psico-
logia está sendo realizado em Gua-
rapari e vai ser encerrado hoje. Ao
todo, serão eleitos 66 delegados
que vão ao Congresso Nacional de
Psicologia, para deliberar sobre as
propostas debatidas em todos os
e st a d o s.
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MOSTRA (DA) SUA LÍNGUA

Calendário Gramatical
– Semana 17

O presidente Arthur Bernardes (1922-1926) oficializou
o feriado do Dia do Trabalho em 1º de maio. Depois
de alguns anos, Getúlio Vargas fez uso dessa data pa-

ra anunciar o salário mínimo e as reformas trabalhistas.

Curiosamente, em 1º de maio,
os romanos prestavam agradeci-
mentos às deusas Flora (ninfa
das Ilhas Afortunadas, esposa de
Zéfiro e deusa das flores) e Maia
(filha de Atlas, mãe de Mercúrio)
pelas flores e pelos cereais. Na
Idade Média, também nesse dia,
escravos e camponeses eram dis-
pensados do trabalho.

01/05 (DOMINGO): Dia do
Anúncio da Lei do Salário Mí-
nimo. Sem hífen, a expressão
“salário mínimo” refere-se à
“menor remuneração paga ao
trabalhador ” (Plural: salários mí-
nimos). Com hífen, salário-míni-
mo nomeia a “pessoa que recebe
salário mínimo ou
baixa remuneração”
(Plural: salários-mí-
nimos). No plural
das duas situações,
os dois elementos
devem ser flexiona-
d o s.

02/05 (SEGUN-
DA-FEIRA): Dia
da Morte de Leo-
nardo da Vinci.
Qual o nome que se
dá a uma inaugura-
ção de uma exposi-
ção de obras de arte?
“Ver n i  ss  a  g  e” ou
“vernissagem? As
duas formas estão
corretas. “Vernissa -
ge” é a forma francesa (do gênero
masculino: o “ve rn i ss a ge ”); ver-
nissagem é a forma portuguesa
correspondente a “ver ni ss ag e”
(do gênero feminino: a vernissa-
gem).

03/05 (TERÇA-FEIRA): Dia
do Parlamento. É comum ler ou
ouvir estas formas de tratamen-
to: Vossa Excelência e Sua Exce-
lência. Quando se “fala com”
uma autoridade, emprega-se a
palavra “vo s s a ” (Exemplo: – Vos -
sa Excelência irá ao fórum ho-
je?). Já quando se “fala de” um a
autoridade, usa-se o vocábulo
“sua” (Exemplo: Sua Excelência,
o deputado Fulano de Tal, irá ao

fórum hoje.).
04/05 (QUARTA-FEIRA):

Dia do Futebol Carioca. No
Brasil, consagrado no Flamen-
go/RJ, Zico tornou-se ídolo em
mais dois países: Itália e Japão.
Marta (da Seleção Brasileira de
Futebol Feminino) tornou-se
também um ídolo. Nesses dois
exemplos, note-se que ídolo é
uma palavra do gênero masculino
(Exemplo 1: Zico é meu ídolo.
Exemplo 2: Marta é meu ídolo.).

05/05 (QUINTA-FEIRA):
Dia do Campo. Na zona rural,
produzem-se, por exemplo, ar-
roz e feijão. Trata-se de safras
agrícolas? Não! Toda safra é agrí-

cola. A fim de no-
mear um “conj unto
dos produtos agrí-
colas de um ano”,
diga-se apenas “sa -
f ra ”. Caso contrário,
dá-se um exemplo
de pleonasmo. Caso
se queira especificar
o produto, diga-se
“safra de arroz”, por
exe m p l o.

06/05 (SEXTA-
F E I R A) :  D i a  d a
Mat emát ica. Con -
sidera-se erro usar
ponto como separa-
dor decimal (Erro:
2.5 – Correção: 2,5).
Há dúvidas e erros

também voltados à concordân-
cia. Para evitar desvio da norma
culta, que se faça a concordância
com o número que vem antes da
vírgula (Exemplo 1: 2,5 milhões.
Exemplo 2: 1,5 bilhão.).

07/05 (SÁBADO): Dia do Si-
lêncio. Entre vários sentidos, o
silêncio é a “ausência ou cessação
de barulho”. Vale lembrar dois
verbos com empregos que se dis-
tanciam do silêncio: zumbir e zu-
nir. Emprega-se zumbir para in-
setos; usa-se zunir para o vento.
Assim, a mosca zumbe no ouvi-
do, e o vento zune. Agora se con-
segue entender a diferença entre
zumbido e zunido.

Curiosidade
O que têm em comum o pri-

meiro CD player, o Walkman e o
PlayStation? Trata-se de produ-
tos da Sony. A empresa foi cria-
da pelo físico Akio Morita e o
engenheiro Masaru Ibuka em
Tóquio (Japão), em 1946. Ini-

cialmente, a empresa conserta-
va aparelhos eletrônicos. O no-
me Sony vem da combinação
das seguintes palavras: “so n us ”
(Em latim, significa “son o”.) e
“sonny boy” (Em japonês, quer
dizer “pessoa jovial com espíri-
to livre e ousado”.).

SAIBA MAIS

Alteração na lista de doenças
C o n g re ss o
> O CONGRESSO Regional de Psicolo-

gia vai definir propostas de psicólo-
gos capixabas que serão levadas ao
Congresso Nacional de Psicologia.
Serão eleitos 66 delegados capixa-
bas para ir ao evento nacional, que
será realizado em junho em Brasília.
Os debates do Congresso Regional
serão encerrados hoje.

Pro p o s ta s
> ENTRE AS PROPOSTAS d eb at id a s

pelos psicólogos no Estado está a
atualização nas restrições para
quem promete a chamada “cura gay”
como forma de tratamento a pacien-
tes homossexuais.

> OUTRA PROPOSTA feita pelo Conse-
lho Regional de Psicologia é a retira-
da da transexualidade da lista de
doenças, inclusive com a retirada do
CID (código que identifica doenças).
Eles acreditam que isso vai garantir o
reconhecimento da identidade com
a qual a pessoa se identifica.

VINÍCIUS RANGEL

P S I C Ó LO G O S durante debate


