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1. INTRODUÇÃO 

Nos dias 17 e 18 de março de 2011, representantes do Conselho Federal de Psicologia (CFP) e dos 

Conselhos Regionais de Psicologia (CRPs) reuniram-se na cidade de Brasília – DF, para realizar o 

planejamento unificado do tema “Álcool e outras drogas” do Sistema Conselhos. 

Este processo de planejamento unificado foi coordenado pelo Conselho Federal de Psicologia, a 

partir de uma decisão da Assembleia das Políticas, da Administração e das Finanças do Sistema Conselhos 

(APAF). Resultaram desta iniciativa a sugestão de uma agenda mínima de referência para a atuação do 

Sistema Conselhos no triênio 2011-2013 e propostas de ações e produtos prioritários para o ano de 2011, 

na temática “Álcool e outras drogas”. Respeitando as diversidades e articulações realizadas em nível 

regional, esta iniciativa inédita formulou referências nacionais e norteadoras para o tema. 

 Caberá à APAF de maio deliberar sobre a validade e alcance das sugestões formuladas durante o 

planejamento unificado. 

O planejamento teve início na manhã do dia 17 de março,  com uma mesa redonda para qualificar o 

debate sobre a política de “Álcool e outras drogas”. À tarde, após a apresentação dos presentes e suas 

expectativas, foram  definidos os temas da agenda mínima para temática de “Álcool e outras drogas” no 

triênio 2011-2013. No dia 18 de março, considerando a agenda elaborada e o contexto do presente ano, 

foram definidas as realizações prioritárias para  2011. O trabalho encerrou-se com a sistematização dos 

próximos passos e a avaliação do processo. 

Estiveram presentes no planejamento unificado os seguintes representantes: CFP: Humberto Verona 

e Deise Maria do Nascimento; CRP-01 DF: Aryadne Marcia Argolo Muniz e Dilma Alves da Costa; CRP-02 PE: 

Antonio de Pádua Cesar da Silva e Melissa Leite de Azevedo; CRP-03 BA: Kueyla Bitencourt e Maurício Cana 

Brasil souza; CRP-04 MG: Amaury Costa Inacio da Silva (no dia 18/03); CRP-05 RJ: Fernanda Mendes Lages 

Ribeiro e Carla Silva Barbosa; CRP-06 SP: Marília Capponi e Carla Priscila Linarelli; CRP-07 RS: Janaina 

Zanchin e Loiva De Boni Santos; CRP-08 PR:  Anaídes Pimentel da Silva Orth e Fernanda Rossetto; CRP-09 

GO/TO:  Antonio Roberto de Melo Ferreira e Danielle Cota Couto; CRP-10 PA/AP: Jureuda Guerra e Marilda 

N. Nascimento Barbedo Couto; CRP-11 CE/PI/MA: Marcelo Campelo Noronha e Maria do Socorro Serpa 

Barros; CRP-12 SC: Anne Luiza Nardi e Daniela R. Schneider; CRP-13 PB: Mariana Montenegro C. Ferreira e 

Sérgio Máximo Vieira; CRP-14 MS: Sydnei Ribeiro Junior e Gabriela Silveira; CRP-15 AL: Lourenço Leirias e 

Edilson de Moura Souza; CRP-16 ES: Andrea dos Santos Nascimento e Janaina Ferreira Pereira; CRP-17 RN: 

Maria Emília de Souza e Silva e Paulo Roberto Costa Pessoa; CRP-18 MT: Priscila Batistuta Nóbrega e Zeni 

Luersen; CRP-19 SE: Fernando Antonio Nascimento da Silva e Naldson Melo Santos. Estiveram presentes 
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ainda os seguintes convidados: Denis Petuco, Ivarlete Guimarães França, Lina Maria Pareja Hincapié e 

Mariana Weigert (no dia 17/03).  

O processo de planejamento contou com moderação externa, formada pela equipe de Cassio 

França, Sergio de Arruda Sampaio e Maria Lídia Romero. 

2. RESUMO 

O planejamento unificado inciou-se com a mesa redonda “Qualificando o debate sobre a política de 

álcool e outras drogas”. Os temas abordados e seus respectivos palestrantes foram: La prevencion y la 

intervencion como estrategia para el abordaje de las drogas, com Lina Maria Pareja, mestre em 

drogodependência, licenciada em pedagogia reeducativa  - Medelin/Colômbia;  Entre imagens e palavras: a 

produção de estranhos e a vida indigna de ser vivida, com Denis Petuco,  graduado em Ciências Sociais e 

mestrando em educação popular; Atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas no contexto da 

Reforma Psiquiátrica, com Ivarlete Guimarães de França,  psicóloga e especialista em Saúde e Trabalho  e 

Política Criminal de Drogas e a Expansão do Punitivismo no Brasil, com Mariana de Assis Brasil e Weigert, 

graduada em Direito, mestre em Criminologia e Execução Penal pela Universidad Autónoma de Barcelona, 

doutoranda em Direito Público pela mesma Universidade e doutoranda em Psicologia Social e Institucional 

pela UFRGS. 

Após a mesa redonda, os moderadores apresentaram o programa e os objetivos do encontro, quais 

sejam, 1. qualificar o debate sobre álcool e outras drogas; 2. formular uma agenda mínima de referência 

para o Sistema Conselhos 2011-2013 e definir Ações Prioritárias para o Sistema Conselhos para 2011. 

Neste momento foi explicitado que a agenda mínima, isto é, o mínimo denominador comum no 

tema “Álcool e outras drogas” para o Sistema Conselhos, deveria abranger e respeitar as diversidades 

regionais na construção de um olhar nacional para o tema, que não limitasse as atividades dos CRPs e CFP, 

mas as norteasse. No tocante às ações que seriam planejadas para 2011, estas configurariam como o 

mínimo pactuado, sem prejuízo para o CRP que puder ir além delas devido a seu contexto específico.  

Seguiram-se as apresentações pessoais dos participantes e de suas expectativas em relação à 

atividade, que estão descritas no item 3 deste relatório. 

Para a elaboração da agenda mínima do triênio 2011-2013, os participantes desenvolveram em 

subgrupos a seguinte questão: Quais pontos/temas devem compor a agenda de álcool e outras drogas do 

Sistema Conselhos, nos próximos 3 anos?, elaborando sugestões que foram expostas para a plenária. A 

plenária as discutiu, agrupou segundo afinidade temática e sistematizou sete grandes temas que compõem 
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a agenda do Sistema Conselhos para o tema “Álcool e outras drogas”, descrita no item 4. A discussão 

também originou sugestões de ações que foram aprimoradas na etapa seguinte. 

No momento seguinte, teve início o processo de elaboração das realizações para 2011. Para que as 

ações selecionadas fossem factíveis de serem executadas em 2011, destacou-se a necessidade de 

considerar o contexto e as restrições deste primeiro planejamento unificado. Novamente em subgrupos, os 

participantes elaboraram sugestões de ações, considerando os níveis nacional e regional de atuação. As 

sugestões foram novamente analisadas e sistematizadas em plenária, gerando as Realizações Conjuntas 

para 2011, que estão registrados no item 5. 

O planejamento unificado encerrou-se com a sistematização dos próximos passos necessários para  

a execução do planejamento e a avaliação do processo, descritos nos itens 6 e 7 respectivamente. 

3. EXPECTATIVAS 

Os participantes expressaram a expectativa de que durante o planejamento unificado fosse 

construído, com a participação de todos,  um projeto político comum para o tema “Álcool e outras drogas”,    

com posicionamentos definidos e de forma que o Sistema Conselhos seja fortalecido. Que a agenda mínima 

elaborada fosse um plano efetivo que desdobre-se em propostas factíveis para que o mínimo pactuado 

pudesse ser concretizado e que houvesse avanços no tema.  

O grupo observou a necessidade de assumir um olhar crítico sobre a temática e de contribuir para a 

construção desse olhar na sociedade, com a elaboração de referências que fortaleçam o diálogo do Sistema 

Conselhos com a mesma. Nesse sentido,  citou a necessidade de entender o tema “Álcool e outras drogas” 

como uma política pública intersetorial e que esta característica fosse expressa na agenda.  

As conselheiras e conselheiros ainda destacaram a oportunidade de trocar experiências sobre a 

temática entre as diferentes regionais, ampliando o conhecimento sobre o que está sendo realizado no país  

e a expectativa de que o planejamento unificado contribuísse para o aprimoramento do trabalho no 

conselhos regionais. 
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4. AGENDA 2011-2013 DO SISTEMA CONSELHOS PARA O TEMA “ÁLCOOL E OUTRAS 

DROGAS”. 

Abaixo, os temas que compõem a agenda: 

 

5. REALIZAÇÕES CONJUNTAS PARA 2011 

Na página seguinte estão numerados e destacados em laranja as realizações conjuntas do Sistema 

Conselhos para o ano de 2011, na temática “Álcool e outras drogas”. A plenária também sugeriu possíveis 

etapas, prazos e  responsáveis para cada uma das realizações. 

É importante esclarecer que o GT (grupo de trabalho) apontado no detalhamento das ações é 

sempre o mesmo. Os participantes do planejamento previram que a APAF, para encaminhar suas futuras 

deliberações em torno da proposta da agenda e ações conjuntas, formará um grupo de trabalho 

intersetorial, que zelará pelo desenvolvimento das atividades.
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6. PRÓXIMOS PASSOS 

As próximas atividades que precisam ser realizadas para a consolidação do planejamento unificado  

são: 

� Os moderadores enviarão para o CFP, no dia 18/03, os diagramas da Agenda 2011-2013 e das Realizações 

Conjuntas 2011.; 

� O CFP enviará esses dois arquivos para os e-mails pessoais dos participantes do planejamento unificado; 

� Os moderadores enviarão para o CFP o relatório final do planejamento unificado no prazo de 10 dias; 

� O CFP enviará até 06/04 para os CRPs o relatório do planejamento unificado, junto com o material que 

subsidiará a APAF de maio. 

� A proposta de Agenda 2011-2013 e de Realizações Conjuntas para 2011, no tema “Álcool e outras 

drogas”, será apresentada na APAF de maio. 

7. AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO UNIFICADO 

O grupo salientou a importância da reunião de todas as regionais para trabalhar um tema tão 

importante, parabenizando a opção do Sistema Conselhos por um planejamento compartilhado e a sua 

realização.  

Avaliou que o planejamento foi produtivo, pois foi possível debater a fundo o tema, avançando no 

seu esclarecimento, definir propostas de atuação e planejar ações realistas. As qualidades de efetividade e 

concisão do plano foram destacadas. 

Caso o planejamento seja aprovado na APAF de maio, os participantes apontaram a necessidade de 

viabilizar também o monitoramento e a avaliação do planejamento pactuado. 

Observaram que a metodologia utilizada permitiu o trabalho com um grupo grande, contribuindo 

para a participação dos presentes, para a objetividade do processo e seu bom desenvolvimento. 

O grupo sugeriu que este tipo de planejamento continue a ser utilizado, seja expandido para outros 

temas e consolidado como uma forma de trabalho no Sistema Conselhos. 


