CARTA PROPOSTA DA CHAPA 11:
FRENTE PERNAMBUCANA EM DEFESA DA PSICOLOGIA
Às psicólogas e aos psicólogos de Pernambuco,
Somos um coletivo formado por profissionais que têm como princípio de sua prática a
consolidação da Psicologia como Ciência e Profissão, imbuída do compromisso social, ético
e político.
Pretendemos ampliar o debate sobre a relevância do fortalecimento dos espaços de
participação e inclusão social conquistados ao longo das últimas décadas, quando a
psicologia foi capaz de incluir na sua pauta prioritária as populações e grupos vulnerabilizados
e invisibilizados política e socialmente.
O diálogo mostra-se relevante considerando a complexidade do momento em que se encontra
nossa sociedade e que cabe buscarmos alternativas para retomar um projeto social justo e
solidário.
Quem somos:
A Frente Pernambucana em Defesa da Psicologia é constituída por profissionais de
diferentes áreas de atuação: clínica; saúde coletiva; saúde mental; mobilidade humana e
urbana; assistência social; emergências e desastres; enfrentamento ao racismo; gênero e
sexualidade; área acadêmica; acompanhamento familiar; hospitalar; comunitário; educacional
e organizacional.
A Frente se propõe a ampliar as ações do Conselho Regional de Psicologia em defesa de
uma ciência e profissão comprometida com a pluralidade das pessoas, grupos, comunidade
e organizações, considerando suas singularidades.
Alguns de nossos princípios:
Ética - Garantir a função precípua do Sistema Conselhos de Psicologia de orientação e
fiscalização do exercício profissional, como preconizado no Código de Ética Profissional do/a
Psicólogo/a (2005) garantindo qualidade nos serviços prestados à sociedade.
Defesa do exercício da psicologia - Ampliar o diálogo com a categoria e estabelecer
parcerias com entidades de defesa de direitos visando a melhoria das condições de trabalho
e, consequentemente, uma melhor oferta de serviços de psicologia para a sociedade.
Defesa dos direitos humanos - Defender a liberdade, a dignidade, a igualdade e a
integridade do ser humano fundamentadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos,
na Constituição Federal, no Código de Ética Profissional do Psicólogo e na legislação
brasileira.
Transparência - Gerenciar com transparência e responsabilidade os recursos financeiros
administrados pelo Conselho Regional de Psicologia - CRP/02.

Propostas:
1. Incentivar a atuação profissional pautada no compromisso social, utilizando-se do
acúmulo teórico e prático já disponível, bem como promovendo a produção de novos
conhecimentos;
2. Defender o cuidado em liberdade e a autonomia das pessoas com sofrimento
psíquico decorrentes ou não do consumo de drogas, fundamentado pela Lei
10.216/2001.
3. Garantir e ampliar a participação do Conselho nos espaços de Controle Social e
colegiados.
4. Fortalecer e qualificar os grupos de trabalhos e as comissões temáticas ampliando
temas como: saúde dos povos tradicionais; refugiados e imigrantes, entre outros,
considerando a interseccionalidade de gênero, classe e raça.
5. Defender a atuação ética e técnica das psicólogas e dos psicólogos;
6. Investir na interiorização da gestão visando incluir nas pautas prioritárias os temas
próprios de cada região do Estado;
7. Criar o projeto Em bloco na Rua - interiorização para abertura de espaço de diálogos
com a categoria sobre o Sistema Conselhos;
8. Desenvolver dispositivos que promovam a transparência da gestão do Conselho;
9. Aprofundar o diálogo entre a Psicologia e as Práticas Integrativas e Complementares
em Saúde - PICS, considerando os aspectos éticos e científicos na promoção do
cuidado integral;
10. Estabelecer parcerias com as instituições de ensino superior - IES;
11. Atuar em parceria com a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia - ABEP visando o aprimoramento do ensino e da pesquisa em psicologia no estado de
Pernambuco;
12. Promover a participação democrática e a gestão compartilhada, considerando sempre
a diversidade e pluralidade de conhecimentos, práticas e interesses da categoria
13. Ampliar parcerias e convênios para ofertas de serviços de saúde, educação, cultura,
esporte e lazer à categoria;
14. Estabelecer parcerias com associações e instituições para adquirir descontos em
participação de eventos (congressos, oficinas, palestras, entre outros) com temas
relevantes às práticas e pesquisas dos(as) profissionais;

15. Fortalecer o Setor da Ouvidoria do Conselho para contribuições, denúncias e
ampliação da comunicação com a categoria e com a população geral;
16. Ampliar os espaços na sede do CRP para a categoria realizar agendamento de salas
de reunião, auditório, canais de divulgação de eventos etc.
Contamos com você!

