
 
ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

COMISSÃO DE ESTUDANTES – SETORIAL NOROESTE 

Data 13 DE JULHO DE 2018 - Horário: Das 19:00 às 20:00 horas 

Local: Colégio Nobel de Paranavaí 

Participantes: Psicóloga Sônia Baldin – CRP 08/20221 
                           Carolina Conegero 
                           Elisangêla Karina Cappeti 

 

Pauta:  O atual código de ética dos psicólogos e a abordagem terapêutica de Wilhelm 
Reich.  
 
 

Desenvolvimento da Reunião: 
 
A reunião teve início às 20 horas, com a chegada da segunda estudante. A psicóloga Sônia 
iniciou justificando o tema que será trabalhado, disse que foi uma sugestão do grupo, no 
primeiro encontro. A estudante Elisangela disse que é uma novidade falar sobre este autor, 
tendo em vista que, a faculdade só ensina sobre Psicanálise. A psic. Sônia explicou que é 
preciso partir da psicanálise e que todas as faculdades, possivelmente, trabalham assim. 
Sugeriu que elas falassem com a coordenadora do curso, porém criticaram a postura desta. 
Foi apresentado um slide para que se seguisse a pauta. Iniciou-se relatando um pouco  
sobre a vida de Reich, sua infância, a perda de sua mãe e de seu pai. Um ponto muito 
interessante,  durante o decorrer da reunião, foi a informação sobre o viés, que para Reich 
era impossível dissociar, entre clínica e política. Ou seja, Reich via o homem como um todo, 
reflexo do seu lugar na sociedade, de sua educação patriacal e repressora que moldava o 
ser humano para ser omisso, submisso e obediente,  que toda a neurose se iniciava com a 
repressão sexual.  
Carolina disse que tudo fazia sentido e Elisangela concordou. Disseram que atualmente 
ainda há muita repressão no nosso país , apesar da contraditória liberdade sexual. De 
alguma forma, somos reprimidos e ainda obedecemos. Inclusive faz pouco tempo, metade 
do seculo 20, quando queimaram quase todas as obras de Reich. 
Outro momento importante dizia respeito a bioenergia ou orgone, assim como, a caixa 
orgônica e o fato de ainda venderem pela Internet, causou nas estudantes uma expressão 
de perplexidade. 
A partir dai começamos a pensar na psicanálise de Freud e Reich, do trabalho de ambos, 
principalmente de Reich, que começou a participar do grupo e logo em seguida, cerca de 
um ano depois , passou a atender pacientes, além do fato de atenderem amigos e colegas, 
que participavam do grupo. 



 
 A psicóloga questionou como seria atualmente, sendo que  é vedado ao psicólogo atender 
pessoas do seu círculo de convivência. Será que Reich poderia atender sem ter formação 
completa e sem passar por análise? 
Inclusive sobre a linha tenue entre não poder impor sua idelogia política e ser um atuante 
político. Como não ultrapassar essa linha? Dessa forma, foi possível trabalhar alguns pontos 
do código de Ética dos psicólogos. 
A pauta foi cumprida e o trabalho foi muito produtivo. Carolina sugeriu que visitassemos 
um terapeuta Reichiano, para sabermos como é trabalhar com a Caixa Orgônica. A 
psicóloga sugeriu que todos pesquisassem. 
Para ao próximo encontro, o tema sugerido foi Victor Frankl e  a Logoterapia. 
 
 
Encaminhamentos: Ver o vídeo – O direito de saber do homem - no Youtube - que o 
Instituto de Reich fez para que não se esquecessem de suas descobertas. 
 
Data próxima reunião: 10 de agosto de 2018 

 


