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ORIENTAÇÃO SOBRE AS ELEIÇÕES PARA AS PSICÓLOGAS E OS PSICÓLOGOS 

Colegas, o SINDPSI-ES elaborou uma lista (cheklist) com questões reflexivas sobre assuntos e 

temas que influenciam as dinâmicas da sociedade e da nossa categoria. Com isso, 

objetivamos ajudar vocês a avaliarem os candidatos destas eleições. Não esqueçam de se 

reconhecerem como parte interessada pelas possíveis respostas geradas. 

� Como seus candidatos pretendem tratar a política de emprego e de geração de renda? 

� Eles entendem que quem gera riqueza é a classe trabalhadora, a classe patronal ou as duas? 

� Eles defendem a diminuição de direitos trabalhistas ou o aumento destes como forma de 

proteger os trabalhadores? Quais as opiniões deles sobre as entidades sindicais e de classe? 

� Seus candidatos defendem a cobrança de tributos sobre grandes fortunas e heranças ou 

sobre salários e benefícios sociais? Eles pretendem cobrar dívidas das grandes empresas ou 

só das pequenas empresas e pessoas físicas? 

� Como eles pretendem realizar a inclusão social, econômica e produtiva dos desempregados 

e dos subempregados? 

� Como eles se relacionam com as parcelas da sociedade chamadas de "minorias" e com os 

movimentos sociais que as representam? 

� Como seus candidatos pretendem diminuir os vários déficits sociais? Exemplos: de moradia, 

de acesso à educação e à cultura, de acesso à terra, alimentar e nutricional, etc. 

� Como eles pretendem diminuir os problemas de saúde, assistência social e educação? Com 

diminuição de investimentos nos campos que julgam desnecessários e pouco resolutivos 

praticando a austeridade fiscal ou com mais investimentos e universalização do acesso? 

� Eles entendem que os problemas acima devem ser tratados pela perspectiva da segurança 

pública e da punição ou do acolhimento e inclusão? 

� Como seus candidatos interpretam e se relacionam com as diversidades étnicas, de gênero, 

religiosas, culturais e outras? Eles veem potencialidades ou limitações nas diversidades? 

� Eles preferem a via do diálogo para lidar com divergências? Conseguiriam construir soluções 

a partir dessas divergências? 
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� Eles acreditam que a população é capaz de decidir sobre qualquer assunto e ajudar 

continuamente a melhorar o país? Eles pretendem dar abertura e autonomia para que o 

povo também decida e realize em conjunto ou acreditam que devemos apenas votar neles? 

� Seus candidatos conhecem a sua profissão? Entendem o que um(a) psicólogo(a) faz? 

Acreditam que somos úteis para a sociedade? 

Cara Psicóloga e caro Psicólogo, muitas das questões acima nos são colocadas diariamente 

no exercício de nossa profissão. Você votaria em alguém que respondesse de forma 

destoante das respostas que você daria a si mesma(o) ou à população que atende? 

Não queremos induzir vocês a votarem "neste" ou "naquele" candidato. Apenas sugerimos 

que realizem suas escolhas políticas com o mesmo cuidado que realizam o seu nobre ofício. 

Atenciosamente e no interesse da categoria, 
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