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Esta é a primeira oportunidade em 
que a gestão do XIº Plenário, 
empossada em dezembro último,  

dirige-se aos psicólogos do Brasil. 
Nos próximos três anos estaremos 
chegando à sua casa por meio de 
nosso jornal, do nosso site e demais 
informativos, sempre procurando 
informá-lo de nossas atividades, de 
nosso posicionamento frente às questões 
nacionais que envolvam a Psicologia no 
campo da ciência e da profissão. Também 
esperamos que vocês opinem sobre nossas 
atividades, sobre nossos posicionamentos, 
sobre nossos  pontos de vista e sobre nossos 
veículos. Sua opinião é fundamental!
 No ano de 2002, comemoram-se 40 
anos de regulamentção da Psicologia no 
Brasil, em celebração a promulgação da 
Lei 4.119, de 27 de agosto de 1962, que 
regulamenta a profissão de psicólogo. Temos 
muito a comemorar e temos também muito 
a discutir sobre o futuro da nossa profissão. 
Estaremos durante todo esse ano realizando 
eventos, juntamente com os Conselhos 
Regionais, para festejarmos e também para 
fazermos um balanço do nosso percurso. 
 Como parte dessa comemoração 
estaremos lançando, no dia 05 de abril, 

a programação resultante da parceria realizada 
com o canal Futura. Trata-se de uma série 
de oito programas que discutirá com a sociedade 
a subjetividade, apresentando temas 
do cotidiano como a diferença, identidade, 

autoritarismo, entre outros. 
Em setembro, encerrando as atividades 
comemorativas dos 40 anos, estaremos 
realizando, em conjunto com as demais 
entidades nacionais da Psicologia 
brasileira, o I Congresso Brasileiro 
Psicologia: Ciência e Profissão.  Este mega 

evento representará uma grande oportunidade 
para o encontro de profissionais e pesquisadores 
de nossas universidades para um diálogo 
profícuo sobre os avanços da ciência 
e sua aplicação no cotidiano da profissão. 
Demonstraremos que Psicologia se constrói 
no espaço acadêmico e no espaço profissional 
e que somos todos, de uma certa forma, 
pesquisadores e produtores do saber que 
edifica a Psicologia brasileira. Participem!
 Nesse número do jornal estamos 
falando da nossa participação no II Fórum 
Social Mundial e do lançamento nacional 
da campanha das Comissões de Direitos 
Humanos dos Conselhos de Psicologia. 
Essa foi a nossa pequena contribuição 
para a construção de um mundo melhor
 e sabemos também, como aquelas
80 mil pessoas que estavam em Porto Alegre, 
que um outro mundo é possível!

Saudades do Brasil

Com alegria e gratidão acuso o recebimento do vídeo que 
resume as minhas atividades de psicólogo no Brasil e que 
V.Exa. mandou preparar em nome do Conselho Federal 
de Psicologia. Embora em 1975 tive que interromper as 
minhas atividades regulares naquela terra querida, e em 
1986 renunciar mesmo a minha cidadania brasileira, no 
meu coração guardo uma imensa gratidão pelos bens que 
recebi durante a minha estadia no Brasil da parte dos 
meus alunos e colegas, amigos e colaboradores... Sinto me 
honrado de poder ter colaborado com o desenvolvimento 
da Psicologia brasileira! Peço a V. Exa. que oportunamente 
transmita minhas saudações aos caros colegas, psicólogos 
brasileiros! Continuo a rezar por eles para que com alta 
competência e com coração desinteressado sirvam ao bem 
dos seus compatriotas! Desejando a todos santas festas de 
Natal e pedindo os seus corações por mim e pela minha 
pátria reencontrada. 

 Abraço bem brasileiro-húngaro,
 Pe. Antonius Benkõ S.J.

Regulamentação da Psicopedagogia

Sou psicóloga formada há doze anos e há quatro anos 
conclui a minha especialização. Desde de formada trabalho 

com educação... Li no jornal do CFP, dezembro de 2001, 
a matéria sobre a regulamentação da Psicopedagogia (pg.16), 
devo dizer que estou surpresa com o apelo. Há seis anos 
acompanho, concomitantemente, a Psicologia e a Psicopedagogia 
como profissão. Há quatro anos vejo os psicopedagogos se 
organizando e mais, criando um mercado de trabalho, discutindo, 
promovendo debates e questionando as formas de ensino-
aprendizagem. Há 12 anos sou psicóloga e vi muito pouco sendo 
feito nesta área por este Conselho (ou pelo regional). Não há mais 
espaço para os psicólogos na educação. (...)
Acredito que o Conselho deva calçar-se em coisas mais palpáveis 
para pedir o apoio da categoria para esta questão, pois quem esta 
hoje no mercado de trabalho na área da educação não suporta 
o discurso interpretativo de psicólogos teóricos que analisam 
o inconsciente institucional sem conseguir responder a simples 
questões que poderiam melhorar em muito as relações dentro da 
escola. (...) A retórica é bonita mas não é pratica. Os problemas 
educacionais no Brasil caminham a passos largos e a Psicologia 
ainda discute o espaço do psicólogo. 
Infelizmente concordo com os psicopedagogos (que acredito ser 
a minha nova “profissão”). (...) A Psicologia não respondeu às 
minhas questões e acredito que de muitos psicólogos também. 
Espero que agora compreendam a minha indignação. 

Atenciosamente,
Melissa Issler (Psicóloga e/ou Psicopedagoga?)

Devido às limitações de espaço, será feita uma seleção de cartas e quando não 
forem suficientemente concisas, serão publicados os trechos mais relevantes.
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Psicologia comemora 40 anosPsicologia comemora 40 anos
No dia 27 de agosto de 2002, completam-se  

40 anos de que foi sancionada a
lei que regulamenta a profissão de 

psicólogo no Brasil. É tempo de celebrar 
o amadurecimento da profissão, que hoje 
tem buscado avançar na construção de uma 
prática profissional comprometida com os reais 
problemas da sociedade brasileira.
 O compromisso social da Psicologia está 
presente em vários campos da sociedade: 
na defesa dos Direitos Humanos, na posição 
antimanicomial, na luta contra o preconceito 
racial e a humilhação social. Atualmente, 
a profissão vem se fortalecendo e sendo 
reconhecida como forte interlocutora na 
construção da cidadania em nosso país.
 Nesses 40 anos, a Psicologia amadureceu 

e vem trabalhando na perspectiva de um 
futuro, pautada pela inovação, pela ética, pela 
pluralidade da própria Psicologia e também da 
sociedade, acolhendo e respeitando as diferenças 
sociais, superando suas práticas elitistas e, acima 
de tudo, comprometida com a qualidade 
na prestação dos serviços.
 Em comemoração, serão promovidos, 
no decorrer de todo esse ano, diversos eventos 
nacionais e regionais, culminando com 
a realização, em setembro, do I Congresso 
Brasileiro Psicologia: Ciência e Profissão 
(confira nesta página).
 Fique atento à programação no seu estado, 
por meio dos veículos de comunicação do seu 
Conselho Regional!

Entre os dias 01 e 05 de 
setembro de 2002 será 
realizado, na Cidade 

Universitária da Universidade 
de São Paulo (USP), o I Congresso 
Brasileiro Psicologia: Ciência e 
Profissão. Trata-se de uma iniciativa 
pioneira do Fórum de Entidades 
Nacionais da Psicologia 
Brasileira, com o 
objetivo de discutir as 
principais questões 
relacionadas à 
Psicologia, como ciência 
e profissão. 
 Por meio da 
realização de simpó-
sios, mesas e painéis 

 Congresso reúne toda a Psicologia do Brasil
pretende-se propiciar um maior 
intercâmbio entre os profissionais 
que prestam serviços diretamente 
à população, com aqueles que se 
dedicam ao trabalho de pesquisa 
em Psicologia. 
 Desse diálogo espera-se o 
aprimoramento das práticas 

profissionais de 
psicólogo e maior 
envolvimento dos 
pesquisadores com os 
problemas característicos 
da população brasileira. 
Entre os participantes 
confirmados estão 
diversos nomes vindos 
do Brasil e de quase 
todas as universidades 

do país. Além disso, há vários 
convidados de outros países. 
 As  inscrições para 
apresentação de trabalhos foram 
prorrogadas até o dia 03 de maio. 
Já as inscrições para participar do 
evento vão até setembro.  Maiores 
informações na Internet 
no endereço  www.crpsp.org.br/
congressocienciaeprofissao/
index.htm  ou pelo e-mail 
eventos@crpsp.org.br, ou ainda 
pelo telefone (11) 3061-9494, ramis 
151 e 317 da secretaria executiva 
do Congresso, que está a cargo 
do CRP da 6ª Região (SP). 
 Participe do evento que 
reunirá toda a Psicologia brasileira. 
 Esperamos por você!  
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A Psicologia na TV
Neste ano a profissão 

de psicólogo no Brasil 
completará 40 anos 

e os Conselhos de Psicologia, 
ao considerarem a complexidade 
das relações humanas 
em um mundo globalizado 
e as conseqüências destas para 
a constituição da subjetividade, 
oferecem à sociedade brasileira a 
perspectiva de refletir sobre os seus 
problemas, a partir da dimensão 
subjetiva.
 O IV Congresso Nacional 
da Psicologia (CNP) reafirmou 
a importância da divulgação 
para a sociedade das contribuições 
que a Psicologia pode dar em relação 
à compreensão e transformação 
do mundo em que vivemos. 

Sendo assim, a discussão de temas 
aos quais estamos todos afetos, 
tais como o preconceito, a exclusão 
social e a violência, é imprescindível 
para a compreensão dos modos 
de subjetivação, sob pena de subtrair 

aquilo que é uma experiência 
fundamental ao ser humano: 
o seu sofrimento psíquico. 
A dimensão subjetiva, entretanto, 
tem pouco espaço nas leituras que 
são feitas sobre a realidade do dia-a-
dia. Em parte, a responsabilidade 
é também da Psicologia que tem 
produzido e divulgado pouco 
suas contribuições. 
 Para fechar esta lacuna, 
e seguindo a orientação apontada 
no IV CNP, o Conselho Federal 
de Psicologia desenvolveu, em nome 
dos Conselhos de Psicologia, parceria 
com o canal Futura para a produção 
de programas que têm como 
finalidade divulgar a leitura 
da Psicologia sobre problemas sociais 
importantes que enfrentamos 
no cotidiano. A parceria gerou 
uma série denominada 
Não é o que Parece, composta por oito 
programas (confira a programação 
abaixo), de 30 minutos cada um, 
com exibição semanal no Futura 
(canal 32 da Net), toda sexta-feira 
às 22h30, com reprise aos sábados, 
às 20h30, a partir do dia 05 de abril. 
 Os programas tratam 
de questões importantes, como 
o trabalho, a memória, a identidade 
dos grupos sociais, o indivíduo 
e o coletivo, a hierarquização 
e a desigualdade sociais, a liderança, 
a violência, os conflitos entre razão 
e emoção.

 

Dia 05 de abril - Viva a Diferença!
Dia 12 de abril - Com quem você pensa que está falando?
Dia 19 de abril - Eu lembro, Eu sou
Dia 26 de abril - Indivíduo e Coletivo
Dia 03 de maio - Você tem medo do quê?
Dia 10 de maio - Liderança: Profissão Impossível
Dia 17 de maio - Trabalho, Trabalho
Dia 24 de maio - Razão e Emoção

Programação:
NÃO É O QUE PARECE

Sexta, às 22h30, sábado às 20h30
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Ana Maria Jacó-Vilela
Doutora em Psicologia pela USP
Coordenadora de Pós-graduação 
da UERJ

40 anos de Psicologia no Brasil - Só?
Ao acompanharmos a  

constituição do campo psi 
em nossa realidade, 

verificamos que a Psicologia 
procura se firmar como uma 
ciência orientadora de uma 
prática profissional desde os 
primeiros momentos, ou seja, 
desde quando podemos 
considerá-la de forma distinta 
da Filosofia ou da 
Medicina, seus 
berços originários. 
Assim, o projeto 
pioneiro de criação 
de um Instituto 
de Psicologia, 
proposto por  
Waclaw Radecki, 
psicólogo polonês 
que dirigiu o 
Laboratório de Psicologia 
Experimental da Colônia de 
Psicopatas do Engenho de Dentro 
(RJ), nos anos vinte e início 
da década de 30 do século XX, 
previa a existência de um curso 
de Psicologia acompanhado de 
um núcleo de pesquisas e de 
um serviço de atendimento às 
necessidades da sociedade. 
Embora tal proposta não se 
concretize, a Psicologia continua 
desenvolvendo-se nos anos 
seguintes, seja através de cursos 
de pequena duração fornecidos 
por estrangeiros que aqui vêm 
a convite, seja através de 
disciplinas nas Escolas Normais 
e nas Faculdades de Filosofia. 
 Logo, um novo campo 
se abre,  o do  mundo do 
trabalho, com uma demanda 

para a realização de orientação 
e seleção profissionais. Para isto, 
faz-se mister a criação de espaços 
de preparação científica e técnica 
e também de realização das ativida-
des, como o IDORT (Instituto 
de Organização Racional do 
Trabalho - SP), criação do 
engenheiro suíço Roberto Mange  
e o ISOP (Instituto de Seleção e 

Orientação Profissional 
da Fundação Getúlio 
Vargas - RJ),  fundado 
pelo psiquiatra 
espanhol Emilio Mira 
y López. Este é quem 
incentivará, nos anos 
cinqüenta, um ante-
projeto de currículo 
de curso que 
funcionará como 

catalisador para  inúmeros 
debates 
e contrapropostas, dentre as  quais 
se destacam as  das associações 
paulistas de Psicologia. É do 
resultado deste esforço, com 
atuação decisiva de inúmeros 
personagens, que em 1962 
é promulgada a Lei 4119 
regulamentando a profissão 
de psicólogo e o currículo 
mínimo dos cursos de Psicologia. 
Neste estará presente aquela 
preocupação já citada, de fornecer 
uma formação científica que 
propicie um bom exercício 
profissional. 
 O currículo 
que então 
se aprova apresenta 
o saber psi sem 
quaisquer 

contornos sinalizadores de sua 
construção e das camadas sociais 
que atingirá, numa perspectiva 
não só histórica como também 
universalista: a neutralidade 
da ciência psicológica garante que 
os conhecimentos produzidos 
em outras sociedades possam 
ser tranqüilamente adotados  
em terras brasileiras. Esta situação 
se mantém tanto em função 
da necessidade de consolidação 
dos cursos e da profissão, ambos 
ainda muito frágeis, quanto 
em decorrência do momento 
de exceção - a ditadura militar -  
que se vive no Brasil. 
 Somente nos anos oitenta 
inicia-se uma discussão, enfocan-
do sobretudo a “identidade 
do psicólogo”, que pretende 
alterar a realidade dos cursos 
e da prática profissional. 
O resultado disto pode ser 
visto hoje quando, quarenta 
anos após a regulamentação,   
o compromisso social 
da Psicologia,  sua vinculação 
teórico-prática com a realidade 
brasileira, principalmente aquela 
das camadas mais oprimidas, 
não é mais um discurso 
marginal, mas o centro mesmo 
do fazer psicológico. Só nos falta 
ainda que os cursos se reformu-
lem na perspectiva de uma 
subjetividade enunciada 
em sua historicidade, num 

tempo 
e num espaço 
definidores 
de sua concretude 
e particularidade.
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*ESPAÇO CEDIDO À DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO DE PSICOLOGIA

Diretrizes Curriculares
 Após o 3º Encontro Nacional da ABEP, realizado 
em outubro de 2001, no Rio de Janeiro, marcado pelas 
discussões sobre as Diretrizes Curriculares, a ABEP e 
diversas entidades participaram, em 31 do mesmo 
mês, em Brasília, de audiência com o CNE (Conselho 
Nacional de Educação), com o objetivo de colocar suas 
posições sobre as Diretrizes elaboradas pela Comissão 
de Especialistas. 
 Insatisfeita com o texto das Diretrizes, divulgado 
no dia 07 de novembro, a ABEP junto com o CONEP 
convocou o Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia 
Brasileira para assinar uma Carta Aberta à População, 
em que rejeitam as diretrizes propostas pela Comissão 
de Especialistas. Entre as críticas apresentadas, está 
o fato de se colocar em risco o avanço da Psicologia 
como ciência e profissão, propor uma separação 
entre pesquisa e prática profissional, provocando 
um esfacelamento da Psicologia. Representantes das 
entidades de Psicologia foram recebidos pela secretária 
de Ensino Superior, Maria Helena Guimarães, e pelo 
diretor de Políticas do Ensino Superior, Roberto Liza 
Cury, que pediram a elaboração de uma proposta de 

Diretrizes Curriculares até o dia 28 de janeiro de 2002.  
Para elaborar o documento, foi criado o Fórum Aberto para 
Construção das Diretrizes Curriculares de Psicologia, que se 
constituiu num espaço democrático, com a participação de 
quarenta e uma entidades. No dia 24 de janeiro, a proposta 
das Diretrizes Curriculares foi entregue ao Ministério da 
Educação que, até o fechamento do jornal, não havia se 
manifestado a respeito.     
Cadastramento 
 A ABEP iniciou o processo de cadastramento 
de cursos de Especialização. Está em andamento o 
cadastramento de vários cursos do Instituto Sedes 
Sapientiaes e do Hospital das Clínicas. 
Anuidade 
 Já estão sendo enviados os boletos de pagamento 
para os sócios da ABEP. As pessoas que mudaram ou 
procederam alterações em seus e-mails, favor atualizar os 
dados pelo e-mail abep@psicologia-online.com.br. 
Seminário sobre o ENC
 A ABEP participou nos dia 19 e 20 de março, em 
Brasília, do seminário “Avaliação, Informação e Qualidade”, 
que discutiu a Avaliação Nacional de Cursos de Psicologia. 

Todo cuidado é pouco quando 
o assunto é “curso seqüencial”. 
Isto porque várias faculdades 

usam de má fé para promovê-los  
não explicando a diferença entre 
estes e os cursos de graduação. 
“O curso seqüencial tem em 
média menos da metade de horas 
de uma graduação”, explica a 
presidente do Conselho Regional 
de Psicologia da 1ª Região (DF), a 
psicóloga Rosa Albanezi. Segundo 
ela, os cursos são complementares 

Curso seqüencial não é graduação 
e não podem substituir a 
graduação. 
 Para proteger o aluno, 
o psicólogo e a sociedade, 
o Conselho Federal de Psicologia 
elaborou resolução que veta 
a inscrição nos Conselhos Regionais 
de Psicologia de pessoas que 
acompanharam cursos seqüenciais 
sem a apresentação do diploma 
de conclusão do curso de graduação 
emPsicologia. 
 A resolução assegura, assim, 

o exercício da profissão de 
Psicólogo  aos graduados. “Os 
Conselhos Regionais não são 
contra estes cursos que surgiram 
com a promulgação, e posterior 
regulamentação da Lei de 
Diretrizes e Bases. O problema 
é o uso deles com artifício 
para não se cursar uma graduação 
convencional. Mas ele é muito 
bem vindo como um complemento, 
até porque são recortes específicos 
de uma área do conhecimento”, 
afirma Rosa Albanezi, integrante 
do grupo de trabalho que 
elaborou  a resolução.
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Psicólogos  conquistam 
o direito de ter dois 
empregos públicos. 

Isto porque, em 14 de 
dezembro do ano passado, foi 
publicada no Diário Oficial 
a Emenda Constitucional nº 
34, de autoria da deputada 
Jandira Feghali do PC do B 
(RJ), que possibilita o duplo 
vínculo aos profissionais de 
saúde. Contudo, só poderão 
acumular cargos os profissionais 
concursados, com a condição 
de haver compatibilidade de 
horários. Além dos psicólogos, 
enfermeiros, odontólogos, 
assistentes sociais, fonoaudiólogos, 
biólogos, bioquímicos, 
farmacêuticos, veterinários, 

Duplo vínculo 
na saúde

O presidente Fernando Henrique 
Cardoso sancionou, em 21 de 

dezembro de 2001, a Lei nº 10.350 
que obriga a renovação do exame 
psicológico para os condutores 
(motoristas) que exercem atividade 
remunerada ao veículo. A avaliação 
psicológica passa a ser realizada 
periodicamente a cada cinco anos, 
como é feito com o exame médico. 
Para os demais motoristas, o exame 
continua sendo feito somente para 
tirar a primeira habilitação. (Leia 
abaixo a transcrição da lei).

Renovação 
de exame psicológico

LEI No 10.350, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2001.
 
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, 
de forma a obrigar a realização de exame 
psicológico periódico para os motoristas 
profissionais.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 147 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997 - Código de Trânsito 
Brasileiro, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 147. 
.....................................................................
§ 3º O exame previsto no § 2º incluirá avaliação 
psicológica preliminar e complementar sempre 
que a ele se submeter o condutor que exerce 
atividade remunerada ao veículo, incluindo-se 
esta avaliação para os demais candidatos 
apenas no exame referente 
à primeira habilitação.
.....................................................................
§ 5º O condutor que exerce atividade 
remunerada ao veículo terá essa informação 
incluída na sua Carteira Nacional de Habilitação, 
conforme especificações do Conselho 
Nacional de Trânsito - Contran.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
60 (sessenta) dias de sua publicação oficial.
Brasília, 21 de dezembro de 2001; 180º 
da Independência e 113º da República.

engenheiros, sanitaris-
tas, nutricionistas 
e fisioterapeutas passam 
a ter o direito que 
antes era privilégio de 
médicos e professores.
 Para Jandira, 
a maior beneficiada 
será a população, 
“que contará com um 
melhor atendimento, 
principalmente em 
nível municipal, onde 
o número de profissio-
nais é insuficiente para 
atender a demanda”.  
 A deputada 
acrescenta ainda 
que a Emenda Constitu-
cional vai gerar  profun-

das mudanças na administração 
pública. “Atualmente, muitos 
profissionais acumulam cargos 
irregularmente e vêm sofrendo 
pressões dos governos estaduais 
e municipais”, explica Jandira. 
Estima-se que a proposta vai 
beneficiar cerca de um milhão 
de profissionais em todo País.  
 Jandira Feghali pondera 
que, ante os baixos salários 
pagos na área de saúde, é justo 
que todos os profissionais 
do setor, e não apenas os 
médicos, possam ter dois 
empregos em órgão 
governamental. 
 Para muitos dos 
parlamentares que votaram 
a favor da matéria, os governos 
deveriam pagar salários 
melhores aos seus funcionários 
de saúde ao invés de se permitir 
dois empregos. Eles lamentaram 
os baixos salários dos médicos, 
dentistas e outros profissionais 
da saúde.

 Trânsito
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A virada do ano 2.002 
e a posse das 
novas gestões 

dos Conselhos de 
Psicologia selam o 
compromisso do 
Conselho Federal 
de Psicologia (CFP), 
bem como dos 
Conselhos 
Regionais, de incrementar seus 
esforços em criar melhores 
condições de trabalho aos mais 
de 117 mil psicólogos inscritos 
e, paralelamente, assegurar 
a prestação de serviços de 
Psicologia à sociedade dentro 
de parâmetros de excelência.
Esse é, em suma, o papel dos 
Conselhos Federal e Regionais 
de Psicologia.

Fique em Dia com a Psicologia! Fique Legal!
 Mas, para chegar a essa 

condição, os Conselhos 
precisam da participação 
ativa e, também, do 
compromisso de seus 
profissionais inscritos em 
relação ao pagamento da 
anuidade, fonte de 
sustentação de todo o 
movimento organizado 
em prol da categoria.

 A anuidade é um tributo, 
obrigatório por lei, que deve 
ser recolhido à vista ou 
parcelado nos primeiros meses 
de cada ano por todos os 
psicólogos inscritos nos 
Conselhos Regionais. A falta do 
recolhimento da anuidade pode 
gerar penalidades aos psicólogos 
inadimplentes. A inadimplência 
em relação ao tributo caracteriza 

o exercício ilegal da profissão e, 
conseqüentemente, gera 
penalidades previstas em lei, 
tais como: inscrição do devedor 
na Dívida Ativa da União, 
advertência, multa, censura 
pública e suspensão do exercício 
profissional por prazo de trinta 
dias até cinco anos.
 A campanha de esclareci-
mento sobre a importância 
da anuidade feita pelos Conselhos 
Federal e Regionais pretende 
alertar os inadimplentes sobre 
o risco de exercer ilegalmente 
a profissão e os reflexos danosos 
que podem ocorrer para toda 
a Psicologia no Brasil. Para sanar 
esse problema, os psicólogos 
que estiverem em atraso com 
as anuidades devem procurar 
seu Conselho Regional.

A intervenção no Conselho 
Regional de Psicologia 
da 5ª região (RJ) decretada 

pelo Conselho Federal 
e respaldada pela Assembléia 
das Políticas Administrativas 
e Financeiras (APAF), instância 
com representação de todos 
os Conselhos de Psicologia 
do país está mantida. Entretanto, 
a Junta Governativa designada 
não assumiu suas funções, 
encontrando resistência por 
parte da diretoria afastada. 
O Conselho Federal de Psicologia, 
no exercício de sua função, 

CRP-05 continua 
com intervenção decretada

está tomando todas as medidas 
judiciais e administrativas para 
efetivar, o mais rápido possível, 
a intervenção.
 Uma das atitudes imposta 
pela direção do Regional para 
retardar a tomada de posse  
pela Junta Governativa 
foi o fechamento da sede 
no dia 17 de dezembro, 
prejudicando, sem justificativa 
plausível, os psicólogos. 
A medida atrapalhou, 
especialmente, aqueles 
profissionais que queriam 
dar entrada no pedido 

de registro de especialista, 
no último dia de prazo. Houve 
ainda por parte do CRP-05 
a divulgação de informações 
distorcidas, na tentativa 
de caracterizar ação como do 
Conselho Federal. 
 Assim que a Junta 
Governativa assumir na 
plenitude suas funções junto 
ao CRP-05, buscará regularizar 
todas as pendências éticas, legais 
e administrativas concernentes 
ao Conselho Regional, inclusive 
contratando auditoria externa 
para verificar danos e 
irregularidades. A Junta 
Governativa pretende também 
investigar os atos praticados pela 
diretoria do CRP-05 depois 
de decretada a intervenção, 
inclusive os fatos ocorridos 
no registro de especialista 
no Rio de Janeiro.



JO
R

N
A

L
 D

O
 F

E
D

E
R

A
L

99

M
A

R
Ç

O
 / 2002

Fique em Dia com a Psicologia! Fique Legal!

Depois de levarem mais de 
seis milhões de cidadãos no 
ano 2000 ao plebiscito para 

saber a opinião do povo brasileiro 
sobre a dívida externa do Brasil, 
várias entidades e movimentos sociais 
promoverão entre os dias 01 e 07 
de setembro mais uma consulta 
popular para saber se a Alca 
(Área de Livre Comércio das Américas) 
deverá ser criada. 
 O plebiscito, que foi lançado 
oficialmente no último dia 04 de 
fevereiro durante o II Fórum Social 
Mundial, faz parte da Campanha 
Nacional Contra a Alca, promovida 
por várias entidades brasileiras, 
entre elas o Conselho Federal 
de Psicologia, o Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 
a Central Única dos Trabalhadores 
(CUT) e Pastorais Sociais da CNBB. 
O objetivo é de que várias 
manifestações e encontros sejam 
realizados até o final da campanha 
em 2003.
 “Apesar de a data limite para 
que todos os países do continente 
americano assinem o tratado para 
a criação da Alca seja 2005, 
os Estados Unidos estão fazendo 
pressão para que já em 2003 
a Alca seja criada”, destaca 

Plebiscito da Alca
o psicólogo Paulo Maldos, 
representante do CFP na coordenação 
da Campanha Nacional Contra 
a Alca.
 A preocupação com a proposta 
da Alca vem crescendo nos últimos 
anos em toda a América Latina. 
Em abril de 2001, representantes 
de várias entidades e movimentos 
de diversos países reuniram-se
em Quebec, no Canadá, 
na II Cúpula dos Povos das Américas, 
e decidiram combater a Alca em 
todo o hemisfério.
 Organizados na Aliança 
Social Continental, esses movimentos 
lançaram uma declaração, cujo 
lema é “Não à Alca! Outra América 
é possível!”. Entre os dias 13 e 16 
de novembro de 2001, foi realizado 
em Cuba, o Encontro Hemisférico 
de Luta Contra a Alca, que reuniu 
800 representantes de movimentos 
sociais de 34 países do continente, 
onde foi consolidada a Campanha 
Continental Contra a Alca.
 Para as entidades 
coordenadoras da Campanha 
Nacional Contra a Alca, a criação 
da área da livre comércio será 
danosa para os países da América 
Latina. Segundo eles, entre as 
conseqüências, estão a perda 

da soberania 
nacional;dependên-
cia econômica, 
política, tecnológica 
e monetária; 
privatização 
dos serviços 
públicos; reforço 
dos monopólios 
privados, aumento 
da exclusão social 
e invasão cultural.

O Conselho Federal de 
Psicologia continua na luta 

por um saber da Psicologia 
pertinente aos países da 
América Latina. Representantes 
do CFP participaram entre os 
dias 04 e 15 de março de 
2002, no México, da segunda 
edição do evento Diálogos com 
a Psicologia Latino-Americana 
Intercâmbio México-Brasil. 
 É com este objetivo que 
o CFP tem desenvolvido nos 
últimos três anos uma política 
de aproximação com entidades, 
pesquisadores, professores e 
profissionais de Psicologia dos 
países do Mercosul e, mais 
recentemente, da América 
Latina, e especialmente o 
México, que compartilham 
com o Brasil, além da 
vizinhança continental, muitos 
aspectos das realidades sociais, 
culturais, políticas e 
econômicas, geralmente 
adversas, contraditórias e 
problemáticas.
 Por este motivo, o 
Conselho Federal de Psicologia 
promoveu, no ano passado, 
a primeira edição do evento 
Diálogos com a Psicologia 
Latino-Americana - 
Intercâmbio Brasil-México. Seis 
psicólogos mexicanos 
participaram de palestras e 
mesas-redondas em nove 
capitais brasileiras. O evento foi 
uma ótima oportunidade para 
trocar experiências no campo 
da Psicologia entre os dois 
países. 

Psicologia 
em debate

Datas e eventos da Campanha 
Nacional Contra a Alca

01 de maio
      - Dia Nacional de Divulgação da Campanha;
03 a 05 de junho 
      - Plenária Social sobre a Alca;
01 a 07 de setembro 
      - Realização do Plebiscito Nacional sobre a Alca;
07 de setembro 
      - Grito dos Excluídos, encerramento do plebiscito 
e início da contagem dos votos.

  México - Brasil
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Mistura de povos, línguas e ideologias
Uma mistura de cores, 

sons, línguas e 
discursos. A diversidade 

de povos era grande, no 
entanto, a paz e a solidarie-
dade global deram o tom 
do clima do II Fórum Social 
Mundial, que aconteceu entre 
os dias 31 de janeiro e 05 
de fevereiro na PUC em Porto 
Alegre (RS). 
 Logo na escadaria 
principal do prédio da PUC-RS, 
que dá acesso ao campus onde 
eram realizadas as 800 oficinas, 
aos estandes e às salas dos 
principais painelistas dos cinco 
continentes, já dava para ter 
uma pequena e surpreendente 
noção do que seria o Fórum. 
Afinal, os personagens eram 
variados - para ser mais 
preciso, eram 80 mil pessoas -  
e vinham de exatos 123 países.
 Já no pátio interno 
tinha-se a verdadeira visão 
da magnitude do encontro. 
Foram 12 mil delegados 
inscritos, três mil jornalistas 
credenciados, 402 veículos de 
imprensa de 39 países, seis mil 
entidades credenciadas, entre 
elas o Conselho Federal de 
Psicologia, mil parlamentares, 
200 prefeitos e 1,8 mil 
voluntários, que trabalhavam 
como tradutores, guias 
e recepcionistas.
 Entre as personalidades 
presentes, apenas para citar 
algumas, estavam o frei 
Leonardo Boff, um dos 
principais teólogos brasileiros 
e escritor; Mary Robson, 
representante da Comissão 

de Direitos Humanos da ONU; 
Noam Chomsky, lingüista, 
professor e um dos principais 
ativistas políticos contrários 
ao neoliberalismo americano; 
Perez Esquivez, o prêmio Nobel 
da Paz de 1980 e, ainda, 
o juiz espanhol Baltazar Garzón, 
responsável pelo processo 
político contra Pinochet. 
Importantes organismos 
internacionais 
participaram 
do encontro, 
entre eles
o Via Campesina, 
articulação 
mundial de 
camponeses e 
povos indígenas, 
movimentos 
ambientalistas, 
setores de igrejas progressistas 
de todo o mundo e jovens 
dos cinco continentes.

 Inúmeras manifestações 
e protestos pacíficos também 
marcaram os seis dias do Fórum. 
Na abertura, cerca de 40 mil pessoas 
foram às ruas de Porto Alegre 
com faixas pedindo paz. Outro 
protesto que mereceu destaque foi 
a manifestação de 300 famílias de 
sem-teto que ocuparam um prédio 
abandonado na capital gaúcha. 
 O público também chamou 

a atenção. Um 
duende verde em 
pernas de pau(foto), 
um mosquitão
da dengue 
representando 
o descaso 
do Ministério 
da Saúde com 
a doença  
e manifestantes 

envoltos em bandeiras com o rosto 
de Che Guevera, eram personagens 
freqüentes no evento.
  

Fórum reúne milhares de pessoas dos cinco continentes 
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Identidade em Construção
No lançamento da campanha 

Preconceito racial humilha, 
a humilhação racial faz sofrer, 

das Comissões de Direitos 
Humanos dos Conselhos 
de Psicologia ocorreu um fenômeno 
que Frei Beto chamaria de comunhão. 
A reunião, realizada no II Fórum 
Social Mundial, contou com 
militantes de movimentos sociais 
e da sociedade civil, composta por 
pessoas morenas, brancas, negras, 
amarelas (parece-nos cada vez 
mais estranho o uso de cores 
para designar grupos étnicos!) 
para discutir o resgate da dívida 
que a Psicologia ainda tem com 
os povos afro-descendentes. Dívida 
essa contraída em anos de teorias 
marcadas pela discriminação 
racial e, particularmente, 
a teoria do caráter.
  Mesmo depois de superado 
o viés segregacionista que 
contaminava essa teoria, o uso dos 
instrumentos em Psicologia permitia 
a discriminação surda e cruel. 
Surda, porque se escondia atrás 
da competência científica e cruel, 
porque utilizava essa competência 
para justificar a camuflagem por 
meio da construção da idéia de 
perfil e habilidade. O candidato 
negro a um emprego era excluído 
não pelo fato de ser negro, mas 
porque supostamente não atendia 
às expectativas da empresa. A 
aplicação da avaliação psicológica 
servia como respaldo científico a 
forma camuflada de discriminação 
racial. 
 O livro Afrodescendentes uma 
identidade em construção, do psicólogo 
Ricardo Franklin Ferreira, 
traz dados interessantes sobre 
a omissão e negligência da Psicologia 
com relação a problemática 

dos afrodescendentes. Segundo 
ele, entre 1987 e 1997 não foi 
publicado nenhum livro 
de Psicologia sobre o racismo. 
A temática dos afrodescendentes 
foi pesquisada entre 3.862 artigos 
em 30 títulos de periódicos, 
656 dissertações, 393 teses. 
Entretanto, foram encontrados 
somente três trabalhos publicados 
sobre o assunto. 
 Ao lançarem a campanha, 
os Conselhos de Psicologia 
pretendem reverter esta história 
e  discutir o tema para evitar 
que as pessoas sejam submetidas 
a sofrimento desnecessário. 
Esse é um dos aspectos 
importantes para a construção 
de um mundo melhor.. 
 Durante o lançamento 
da campanha, a ampla sala 102, 
do prédio 8, da PUC-RS, ficou 
pequena para abrigar o público. 
O evento atraiu a atenção 
da mídia, que veiculou matérias 
sobre a campanha em meios 

de comunicação de circulação 
nacional.
 Um dos pontos mais 
emocionantes foi a participa-
ção de representantes 
de 43 comunidades 
remanescentes de Quilombos 
do Rio Grande do Sul. 
“Somente nos definem como 
negros. Acho irônico não haver 
definição para brancos, 
vermelhos. É preciso sempre 
lembrar que milhares de 
homens sofreram e ainda 
sofrem com o racismo”, 
destacou o professor José 
Carlos Gomes do Anjos, doutor 
em Antropologia pela UFRGS. 
“São ações como essa dos 
Conselhos de Psicologia que 
nos dão força para lutar”, 
complementou. “Com essa 
campanha podemos voltar 
a confiar na Psicologia”, elogiou 
emocionada a antropóloga 
da Procuradoria da República, 
arrancando aplausos da platéia.

     

Lançamento da campanha de Direitos Humanos é festejado no II Fórum
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A construção da autonomia, 
a inclusão das diferenças e 
o estabelecimento de relações 

solidárias, não violentas, estiveram 
na pauta das discussões que se 
produziram com a participação 
dos psicólogos nas oficinas 
promovidas pelo Conselho Federal 
e Conselhos Regionais de Psicologia, 
com apoio das universidades locais, 
durante o II Fórum Social Mundial 
de Porto Alegre. “Modos de subjetivação 
na construção de um outro mundo possível” 
era o tema geral proposto, 
abordado sob perspectivas 
diversas: desigualdade, 
subalternidade 
e autonomia; diferença, 
preconceito e inclusão; 
redes sociais, violência 
e solidariedade. Foram 
três dias de oficina com 
auditório lotado, interação 
entre os trabalhos 
apresentados, público 
engajado e uma reflexão 
profunda e plural sobre 
o lugar das práticas 
psicológicas na construção 
de um outro mundo 
possível. 
 A realização do evento 
envolveu um grande contingente 
de pessoas, profissionais 
e estudantes de psicologia e áreas 
afins, tendo sido antecedida por 
uma interlocução via rede entre 
os grupos de trabalhos selecionados 
para apresentação, com a participação, 
em cada grupo, de um dos 
painelistas convidados ao debate. 
As três oficinas obedeceram 
a uma dinâmica comum: primeiro, 
encontro e interlocução entre 
práticas psicológicas diversas, 
relacionadas ao sub-tema 
da oficina; segundo, participação 
de painelistas convidados que, 

A Psicologia presente no II Fórum Social Mundial
tendo acompanhado o trabalho no 
encontro de práticas, abordaram a 
temática proposta à luz das discussões 
produzidas.
 Sílvia Leser de Mello (SP), Maria 
da Graça Jacques (RS) e José Moura 
Gonçalves Filho (SP) foram os 
painelistas da primeira tarde, que 
versou sobre Desigualdade, subalternidade e 
autonomia e apontou para a necessidade 
de uma maior aproximação entre as 
práticas da psicologia e a população 
em situação de desigualdade que 

essas práticas pretendem atingir. Para 
isso, afirmou José Moura, é preciso 
que o psicólogo encontre-se próximo 
politicamente dessa população, 
“porque a visão 
que teremos dependerá 
do ângulo desde o qual 
vemos os problemas desta 
classe oprimida”.
 Diferença, preconceito 
e inclusão, no segundo dia 
de trabalho, reuniu, 
num debate acalorado, 
a psiquiatra e militante 
do movimento da luta 

antimanicomial, Ana Marta Lobosque, 
a socióloga Cely Pinto (RS) 
e a psicóloga Regina Benevides (RJ). 
Conforme a socióloga Cely Pinto, 
os movimentos pela inclusão podem 
constituir-se em atos de violência 
se apenas visarem a modificação 
do outro e não forem capazes 
de produzir mudanças em nós 
próprios. Em tom de provocação, 
essa afirmação deu a tônica do debate.
 A tarde de domingo deu lugar 
à terceira e mais concorrida das 
oficinas: Redes sociais, violência e solidariedade. 
Na fala de seus três painelistas 
- a antropóloga Glória Diógenes (CE), 
a psicanalista Maria Rita Kehl (SP)
e o psicólogo Eduardo Passos (RJ) - 
desfaz-se a idéia da Psicologia como 
saber relativo ao indivíduo, pois 
é na relação ao outro que o humano 
se constitui. O estabelecimento 
e a ampliação de redes sociais 
de apoio constituem, assim, o espaço 
possível de enfrentamento dos atos 
de violência.
 O que se viu no Fórum é apenas 
um recorte da riqueza e diversidade 
de pensamento e práticas psicológicas 
identificadas com uma proposta 
de transformação social que tem 
o resgate da cidadania e a inclusão 
social como horizontes. A participação 
dos Conselhos de Psicologia no Fórum 

Social Mundial buscou 
dar destaque a essas 
práticas e pensamentos, 
propiciando novos 
encontros, articulando 
redes de trabalho, 
fomentando suas ações 
e a produção de novos 
conhecimentos. 
Em 2003, no III Fórum 
Social Mundial 
de Porto Alegre, 
certamente teremos 
mais o que contar.

As oficinas promovidas pelos Conselhos de Psicologia 
foram sucesso de público 

Estudantes e profissionais 
de Psicologia participaram 

ativamente das oficinas 
do CFP
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II Fórum Social
mostra maturidade

A Psicologia presente no II Fórum Social Mundial

Se ano passado os países 
participantes do Fórum 
Social Mundial ficaram quase 

que restritos ao continente 
americano, este ano as discussões 
se estenderam a países da África, 
Ásia e até do Leste Europeu. 
Além disso, o número de 
conferências e de conferencistas 
também surpreendeu. Foram 27 
conferências, 180 seminários, 800 
oficinas e 16 mil delegados oficiais. 
E foram justamente estes números 
que mostraram que o II Fórum 
amadureceu. A avaliação é do 
psicólogo Paulo Maldos, um dos 
coordenadores de conferência do 
evento. 

“Desta vez pedimos aos 
conferencistas que conversassem 
entre si antes das reuniões, o 
que permitiu um melhor 
aproveitamento de tempo e mais 
entrosamento”, destaca.
 Segundo ele, houve uma 
boa diferenciação de espaços para 
as discussões. A PUC-RS foi 

o espaço das grandes 
conferências. Por sua 
vez, o auditório 
Araújo Viana abrigou 
a Via Campesina, 
organização que 
reúne camponeses 
e comunidades 
indígenas de todo 
o mundo. Lá, foi 
realizado o Tribunal 
Internacional da 
Dívida Externa, 
discutidas as 
perspectivas do 
socialismo, debatida 
a reforma agrária em 
escala planetária e 
a questão das lutas 
camponesas e 
indígenas, lançada 
a Campanha Continental de Luta 
Contra a Alca e marcado 
o plebiscito sobre a Alca no Brasil, 
que ocorrerá entre os dias 
01 e 07 de setembro.
 Por fim, Paulo Maldos 
destaca o espaço da juventude 
como outro local importante de 
discussões durante o II Fórum. 
“Lá ficaram reunidos jovens de 
todo o mundo. Foi o grande 
espaço cultural do evento. 
Havia teatro, música e dança. Foi 
um intercâmbio muito bom entre 
eles”, reforça.
 O II Fórum também 
avançou em termos de conteúdo. 
Para Maldos, os temas de destaque 
do encontro foram as discussões 

sobre globalização, as questões 
diretamente ligadas à sociedade 
e, principalmente, a subjetividade, 
que segundo ele, interessa 
bastante aos psicólogos. 
“Psicólogos das mais diversas áreas 
participaram ativamente 
do Fórum. Não somente nas áreas 
específicas da Psicologia, 
mas em questões que envolviam 
a reforma agrária, a participação 
popular, o orçamento 
participativo, a questão indígena 
e camponesa, a questão 
da mulher, o meio ambiente 
e ainda os assuntos ligados
à juventude”, enumera ele, 
mostrando a ampla participação 
dos psicólogos nos eixos temáticos 
do II Fórum Social Mundial.

O campus da PUC foi palco de 27 conferências, que reuniram  
representantes de vários países 

Estande recebeu visitas de estudantes e 
profissionais de diversas áreas 
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Terapias da Cidadania
O enorme interesse que 

as oficinas organizadas pelo 
CFP despertaram  durante 

o II Fórum Social Mundial me fez 
pensar que o estatuto da  Psicologia 
na sociedade brasileira pode estar 
mudando. A oficina de que participei 
como comentadora no domingo 
à tarde foi tão concorrida que, estando 
a plenária completamente lotada, 
alguém teve que tomar conta da porta 
da sala. Do lado de fora, pessoas ainda 
esperavam por uma chance de entrar, 
o que só acontecia na medida em 
que alguém que estava dentro precisava 
sair. Fiquei surpresa, pois pensei que 
somente as discussões políticas fossem 
tão concorridas no FSM. A Psicanálise 
e a Psicologia, enquanto saberes 
relacionados ao sofrimento individual, 
não teriam grande prestígio num 
Fórum organizado com o objetivo 
de pensar soluções para os problemas 
sociais.
 Mas como é possível separar 
indivíduo e sociedade? Como é possível 
tratar o subjetivo como uma esfera 
autônoma em relação ao político? 
Não se trata de abolir as diferenças 
entre o público e o privado, entre 
o individual e o coletivo. Essas 
diferenças existem, mas não eliminam 
a profunda interdependência entre 
essas duas dimensões do sujeito. 
No Brasil, onde as leis selvagens do 
capitalismo periférico nos conduziram 
a um abandono progressivo da esfera 
pública - destinando todos os investi-
mentos governamentais e privados 
às áreas capazes de reproduzir o capital, 
e consequentemente desmoralizando 
o espaço público, que não foi feito 
para enriquecer ninguém - essa 
dependência é ainda mais dramática. 
Quanto mais frágil é a rede de equipa-
mentos e dispositivos públicos destinados 
a amparar os cidadãos, mais a dimensão 
política afeta a vida privada das pessoas. 
É pela falta de cidadania que 

o sujeito perde a dimensão de sua  
individualidade, e não o contrário. 
É porque a gestão dos bens públicos 
pelo Estado exclui milhões de pessoas 
da condição de cidadania que todos 
nós, no Brasil, sofremos individual-
mente das doenças da nossa sociedade. 
Grande parte de nosso mal estar, que 
parece individual, advém dos males 
da vida social.
 Pessoas desinformadas 
e de poucos recursos materiais, 
quando sofrem discriminação racial 
ou são humilhadas no trabalho, 
freqüentemente se conformam 
e sofrem em silêncio, ou se entregam 
ao alcoolismo. A Psicopatologia 
individual, se é que isso existe, 
é insuficiente para explicar 
ou tratar casos como estes.
 O fato é que as pessoas 
se deprimem e se conformam com sua 
falta de direitos na medida direta em 
que esses direitos lhes são recusados. 
Nós, profissionais liberais, de formação 
universitária e uma renda mínima 
capaz de prover nossas famílias 
de recursos pelo menos dignos, temos 
grande dificuldade em entender 
o desamparo subjetivo de pessoas 
que não contam com nenhuma 
rede de apoio além da solidariedade 
e do afeto da própria família. 
 Quem pode pagar, ainda
que com sacrifício, uma escola razoável 
para os filhos, um médico 
confiável, um advogado 
para tentar se proteger de 
abusos e injustiças, não 
tem muita idéia de como 
o psiquismo é afetado 
pelas condições de 
desamparo absoluto em que vive 
a maioria dos brasileiros. É tarefa 
da Psicologia, no Brasil, produzir 
conhecimentos atualizados a esse respeito.
 Às vezes também me pergunto 
como a condição dos brasileiros, ainda 
que em situação privilegiada, afeta 

a todos nós. O cinismo com que 
reagimos ao peso excessivo das notícias 
sobre a corrupção, a desesperança 
que freqüentemente toma conta 
de nós em relação ao futuro político 
do país, o pensamento conformista 
de que “esse país não tem jeito”, tudo 
isso afeta nossa auto estima, nossa 
confiança na vida e em nós mesmos. 
Viver  permanentemente 
com medo de nossos semelhantes, 
seja ele um miserável desempregado, 
um adolescente viciado em crack, 
um seqüestrador trabalhando para 
o crime organizado, um policial 
violento ou um comerciante desonesto, 
certamente afeta nossa saúde física 
e mental. Viver sem esperar nada 
do futuro certamente nos predispõe 
à depressão. Apostar no consumo 
como único consolo para a pobreza 
ética e estética de nossa existência 
deve nos predispor à compulsão.
 Posso seguir indefinidamente 
imaginando situações para ilustrar 
o fato de que hoje no Brasil, mais 
do que nunca, toda Psicologia deve 
ser também uma Psicologia social. 
Freud já havia chamado a atenção 
para este fato, dizendo que a Psicanálise 
é sempre uma “psicologia de grupo”, ou 
seja: o outro é parte integrante 
de nosso inconsciente. A participação 
do Conselho Federal de Psicologia 
no II Fórum Social Mundial é fundamen-
tal, pois não se constrói um projeto 
alternativo de sociedade, nas condições 
contemporâneas, sem levar em conta 
a  dimensão subjetiva e a existência 
do inconsciente.
 Do lado dos psicólogos, tanto 

os que trabalham em 
consultórios particulares 
quanto, especialmente,  
os que atuam junto 
à rede pública ou em Ongs 
voltadas para a população 
carente, os debates ocorridos 

nesse II Fórum mostraram que é 
impossível se pensar em curar 
o sujeito sem levar em conta 
sua inserção social e a presença 
ou ausência de redes de apoio capazes 
de promover uma sustentação objetiva, 
indissociável de sua sustentação 

Maria Rita Kehl 
é psicanalista, doutora 
em Psicologia clínica 

pela PUC-SP. 
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4º CONED - CONGRESSO NACIONAL 
DE EDUCAÇÃO
De 23 a 26 de abril de 2002
Palácio de Convenções do Anhembi 
São Paulo (SP)
Informações:
Tel: (11) 5571-5202
E-mail: 4coned@coned.org.br

X ENCONTRO SUL-AMERICANO 
DE RECURSOS HUMANOS 
E XIII ENCONTRO NACIONAL DE 
ADMINISTRADORES E PSICÓLOGOS
De 22 a 24 de maio de 2002
Centro de Convenções do Hotel Serrano, 
Gramado (RS)
Informações:
Tel: (51) 3332-9293
E-mail: www.racional.com.br

CONGRESSO  INTERNACIONAL 
EMBRIOLOGIA,  TERAPIA  
E  SOCIEDADE
- O mundo emocional da criança antes 
de nascer e sua importância para 
a sociedade e para o indivíduo
Association of Psychodynamic 
Bodytherapy (GTK)
International Society for Prenatal and 
Perinatal Psychology and Medicine 
(ISPPM)
International Institute for Biosynthesis 
(HBS)
European Federation for 
Somato-Psychotherapy (EFSP)
De 08 a 12 de maio de 2002
Nijmegen, Holanda
E-mail: luizbc@aol.com
Tel: (21)9691-7095 - Inez Bacelo Correia

III CONGRESSO INTERNACIONAL 
MULHER, TRABALHO E SAÚDE
De 2 a 5 de junho de 2002. 
Suécia - Estocolmo.
Informações:
 www@stocon.se

XIV INTERNATIONAL AIDS 
CONFERENCE 2002
De 7 a 12 de julho  
Barcelona (Espanha)
Informações:
www.aids2002.com

DICIONÁRIO 
BIOGRÁFICO DA 

PSICOLOGIA NO BRASIL 

Coleção Pioneiros 
Organização Regina 
Helena de Freitas 
Campos
Conselho Federal de 

Psicologia
Imago Editora
Tel: (21) 2502-9092
E-mail: 
imago@imagoeditora.com.br
www.imagoeditora.com.br

PSICANÁLISE E 
LITERATURA
SEIS CONTOS DA ERA 

DE FREUD

Lúcio Roberto 
Marzagão
Paulo de Carvalho 
Ribeiro
Fábio R. R. Belo 
Ophicina de Arte & Prosa

REVISTA PSICOLOGIA: 

TEORIA E PESQUISA

Editor: Norberto Abreu e 
Silva Neto
Instituto de Psicologia
Universidade de Brasília 

Volume 17 - No. 2 - Maio - Agosto 2001
Tel/Fax: (61) 274-6455
E-mail: revptp@unb.br

REVISTA PSICOLOGIA 

EM ESTUDO

Departamento de 
Psicologia
Universidade Estadual 
de Maringá
Volume 6 No. 2  Ano  
2001
Tel/Fax: (44) 261- 4291
E-mail: revpsi@uem.br

II CONGRESSO DA ISMA-BR E IV 
FÓRUM INTERNACIONAL DE QVT
Dias 24 e 25 de julho
Porto Alegre (RS)
Informações: 
Tel/Fax: (51) 3330-1134
E-mail: vjs@vjs.com.br 

www.ismabrasil.com.br

XII EREAD- ENCONTRO REGIONAL 
DE ESTUDANTES DE 
ADMINISTRAÇÃO
De 30 de maio a 02 de junho
Rio Verde (GO)
Informações: Tel: (64)  9641-5655
E-mail: cra-go-to@admenet.org.br

home-page: www.eread.com.br 

VII CONAD - CONGRESSO NACIONAL 
DE ADMINISTRAÇÃO 

De 05 a 07 de setembro 
Goiânia (GO)
Tel: (62) 229-0023 
E-mail: cra-go-to@admnet.org.br

home-page: www.crago-to.com.b

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM PSICOLOGIA: ESPECIALIZAÇÃO 
EM DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO
Período de inscrições: de 06 de maio de 
2002 a 04 de junho de 2002.
Período de Entrevistas: de 10 a 14 de 
junho de 2002.
Início das aulas: 02 de agosto de 2002
Local: Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul
Carga horária: 570 h/a  
Informações: 
Tel: (51) 3320-3500
E-mail: psicologia-pg@pucrs.br

ARQUETÍPICO DO DUPLO
08 a 22 de Maio 
São Paulo/ SP
Tel: 11 5575 7296
e-mail: sbpa@sbpa.org.br

home-page: www.sbpa.org.br
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Lutar pelo cumprimento das 
deliberações da III Conferência 
Nacional de Saúde Mental 

e pela regulamentação da lei 
10.216, que dispõe sobre a extinção 
dos manicômios. Estas serão as 
temáticas das comemorações do 
18 de Maio - Dia da Luta 
Antimanicomial. As entidades de 
Psicologia estarão promovendo 
diversas ações, durante o mês de 
maio, em todo o país, com a 
intenção de sensibilizar a sociedade 
para conviver com a diferença. 
 Muitas vezes por 

18 de maio: dia da luta antimanicomial
desconhecimento, a tendência 
da sociedade é isolar, segregar 
os diferentes: em hospícios, asilos, 
albergues, Febens e instituições 
similares. O hospital psiquiátrico é 
a síntese de uma lógica de exclusão  
que preconiza a diferença como 
negatividade, condenando milhares 
de pessoas à solidão e ao abandono 
no Brasil.    
 Dos 60 mil leitos psiquiátricos 
existentes no país, 70% são privados 
que contratados pelo SUS, 
consomem anualmente quase meio 
bilhão de reais. Inversamente é 

destinado, ainda hoje, aos serviços 
substitutivos menos de 5%.  
 Neste ano os militantes do 
Movimento da Luta Antimanico-
mial e as entidades que apóiam 
o movimento, como os Conselhos 
de Psicologia, colocarão mais uma 
vez em evidência a violência 
característica do manicômio e, 
reivindicarão a efetivação das 
deliberações da III CNSM que 
apontou com clareza o fim do 
manicômio como diretriz ético-
política para a saúde mental.

Redução 
de danos 
mostra 
resultados
Tradicionalmente três estratégias 

podem ser utilizadas objetivando 
o controle do uso de drogas: 

a redução da oferta, a redução da 
demanda e a redução de danos. Esta 
última se constitui de um conjunto 
de ações de saúde pública que buscam 
minimizar as conseqüências adversas 
do uso de drogas. Parte-se de um dos 
princípios fundamentais da cidadania, 
o direito à saúde e, desta forma, 
pretende-se  assegurar tal direito aos 
sujeitos que utilizam drogas. No Brasil, 
especialmente a partir do aumento 
do número de pessoas infectadas pelo 
HIV devido ao compartilhamento de 
agulhas e seringas no uso de drogas 

injetáveis, os Programas de Redução 
de Danos (PRD) começaram a ser 
debatidos e implementados. Em 1999, 
o Ministério da Saúde contabilizava 22 
PRD. No ano 2000, este número se 
ampliou para 125 projetos. 
 Na atualidade, a incorporação 
da troca de agulhas e seringas nos PRD 
é fato, e muitos Estados e Municípios 
têm procurado seguir o exemplo do 
Estado de São Paulo, que em 1998 
sancionou a primeira lei estadual que 
legalizou a troca destes insumos. 
 Segundo a dra. Denise Doneda, 
Gerente da Área de Prevenção da 
Coordenação Nacional de DST/AIDS 
do Ministério da Saúde, com a 
implantação dos PRD houve uma 
melhora substantiva na qualidade de 
vida dos usuários de drogas: 23% 
dos usuários de drogas injetáveis 
(UDI) assistidos solicitaram ajuda para 
abandonarem esta prática e nesta 
mesma população, diminuiu o 
número de novas infecções pelo HIV. 
Em 1999, estimava-se que 52% dos 
UDI estavam infectados pelo HIV. Com 
os PRD, estima-se que este percentual 
caiu para 41,5%, em 2000. 
 Quanto ao compartilhamento 
de agulhas e seringas, a taxa de 70% 

encontrada em 1999, caiu para 42,3% 
no ano seguinte. Também o incremento 
do uso da camisinha masculina nesta 
população, merece destaque: em 1999, 
42,1% referiam o uso e no ano 2000, 
64,7%. 
 Nos últimos anos, os PRD 
funcionaram principalmente a partir 
de agentes de saúde especialmente 
treinados. Estes agentes, além de 
capacitados para promoverem uma 
boa acolhida (sem preconceitos ou 
discriminações), desenvolvem seus 
trabalhos em campo, fornecendo 
informações sobre cuidados de saúde, 
estimulando a vacinação contra a 
hepatite, trocam agulhas e seringas, 
distribuem preservativos e realizam 
encaminhamentos para serviços de 
aconselhamento/testagem das DST/HIV, 
serviços especializados de saúde mental 
e serviços jurídicos quando necessário. 
Na atualidade, muitas Unidades Básicas 
de Saúde vêm implementando PRD, 
assim como os Centros de Testagem 
e Aconselhamento (CTA). Face à 
complexidade implicada no uso abusivo 
de drogas, espera-se que muitos outros 
serviços públicos de saúde se integrem 
e participem de projetos e políticas de 
redução de danos.


