


1̂  Mostra Nacional de Práticas em Psicologia 

Tá chegando a iiora! 
Esta publicação oferece uma visão gerai do que será a 

^ 1- Mostra Nacional de Práticas em Psicologia - Psico-
logia e Compromisso Social, que vai acontecer dias 5,flHBiHHB 
6 e 7 de outubro no Palácio das Convenções do Anhem
bi, em São Paulo. Aqui você vai descobrir todos os 
motivos para não deixar de comparecer, além de di
cas pra ir planejando desde já sua ida à capital paulis
ta. Nenhum psicólogo pode ficar de fora desse que será 
o maiorevento da Psicologia brasileira, reunindo o que 
há de melhor no trabalho desenvolvido pela categoria 
na área social. Essa Mostra vai abrir horizontes para 
que profissionais, estudantes e académicos da Psico
logia descubram as reais dimensões do universo pro
fissional em que convivem. 

Até o mês de julho, passava de i.ooo o número de 
inscrições no evento, trabalhos que vão Mostraro que 
os psicólogos fazem para cumprir uma tarefa primor
dial de toda a classe: responder às demandas que a 
sociedade coloca. Mas evite associara i - Mostra àque
les eventos nos quais o tédio ocupa boa parte do tem
po. Você vai poder levar a família e os amigos - a en
trada é grátis para todos - e a programação prevê uma 
série de eventos culturais, uma ò/gfesta, dois concur
sos e um inesquecível show de encerramento com ar
tistas do primeiro time. 

Vão acontecer homenagens e mesas-redondas, mas 
de uma forma bem dinâmica, com convidados ilustres. 
E se você não se liga em programas desse tipo, não se 
preocupe. Enquanto eles acontecem, você poderá 
aproveitar o tempo para conhecer os trabalhos dos 
demais psicólogos na área de exposição ou assistir aos 
eventos culturais que estarão sendo apresentados du
rante os três dias. Ninguém quervocê participando do 
que não gosta, e pronto! 



Homenagens 

Brasileiros que tê 
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Diariamente, somos bombardeados com toneladas de informações 
sobre a situação de miséria económica e social do nosso povo. As 
causas são múltiplas, os agentes que contribuem para agravar essa 
situação são igualmente múltiplos. Mas ainda são poucos os que 



Mostra mexe 
com todo o w 

Os Conselhos Regionais de Psicologia engajaram-se na divulgação da i - Mostra Nacional de Pi 
15 Conselhos, em especial as instituições voltadas para práticas e teorias psicológicas, estão 
selos, palestras e visitas) sobre o evento. E você também pode colaborar. Seja um agente vol 
com quem você conhece. Organize grupos para ir a São Paulo. Você também pode consulta 
organizando caravanas de ônibus para ir à Mostra. 

O CRP-06 (SP), que organiza o evento com o CFP, ter 
contribuído na mobilização de psicólogos para a | 
Mostra, por meio de contatos diretos com os profis
sionais, com universidades e diversas outras enti
dades. 

No CRP 01 (DF, AC, AM, RR e RO) a divulgação está 
sendo feita por meio de cartazes nas universidades e 
em notas no jornal da entidade. No CRP 02 (PE), fo
ram feitas visitas às comunidades, hospitais, facul-| 
dades e universidades onde são realizados trabalhos 
com as minorias. No CRP 03 (BA, SE) é feito até um . 
corpo-a-corpo junto às ONGs. 
No CRP 05 (RJ), visitas a instituições relacionadas à | 
Psicologia já resultaram em, pelo menos, cinco ôni-| 
bus fretados rumo à Mostra. 
O CRP 04 (MG e ES) vai aproveitar a festa em come-| 
moração ao Dia do Psicólogo (em 27 de agosto) para| 
apresentar à comunidade local os trabalhos inseri» 
tos na Mostra. Na ocasião serão selecionados, por^ 
meio da manifestação dos participantes e de uma 
comissão julgadora, os três melhores trabalhos que 
serão apresentados no evento em São Paulo. 



icas em Psicologia. Todas as regiões atendidas pelos 
:ebendo todo tipo de informações (cartazes, folders, 
tário de divulgação da Mostra. Fale sobre o assunto 
entidades diversas (como universidades) que estão 

Pelo mesmo caminho seguem o CRP 08 (PR), o CRP 
12 (SC) e o CRP 07 (RS). Além da festa do Dia do Psi
cólogo, o l Encontro Sul-Brasileiro de Psicologia será 
palco de uma prévia dos trabalhos que vão a São 
Paulo. Três deles serão patrocinados pelos CRPs. No 
CRP 07, até mesmo hospitais foram alvo da campa
nha de divulgação da Mostra. Somente na Universi
dade do Vale do Sino, em São Leopoldo, inscreve-
ram-se quase 200 interessados. 
O CRP 09 (GO) enviou cartas para instituições de Psi
cologia e universidades para estimular a participa
ção dos goianos na Mostra. 
O CRP 10 (PA e AP) recorreu aos jornais da grande 
imprensa do Estado para atrair participantes ao 
evento. O mesmo faz o CRP 14 (MT e MS), que tam
bém utiliza os meios de comunicação próprios, como 
jornal. 

Representantes do CRP 11 (CE, PI e MA) têm visitado 
universidades nos três estados, assim como o CRP 
15. já o CRP 13 (PB e RN) divulga a Mostra até em 
quiosques montados em eventos regionais dos 
quais participam. 
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Psicologia é bom, mas 
vai chegar uma hora em 
que a fome vai apertar. 
Aí, você que vai à Mos
tra - porque se já leu 
esta publ icação até 
aqui, duvido que deixe 
de ir - vai querer saber 
onde comer, ali mesmo, 
nas proximidades do 
evento, para não perder 
tempo. 

Procure se informar com 
a Organização da Mos
tra, que vai contar com 
postos de atendimento 
no local. No Anhembi há 
lanchonete e restauran
tes que rotineiramente 
estão preparados para 
atendera grandes públi
cos. 

A Organização está fe
chando acordos para ba
ratear ao máximo o pre
ço das refeições. Quan
do chegar à Mostra, pro
cure se informar... 
Para as cr ianças que 
também irão à Mostra 
haverá um espaço espe
cial para oferecer recre
ação do jeito que elas 
mais gostam, caso não 
queiram percorrer o es
paço destinado aos 
eventos dirigidos aos 
adultos. 



Eventos culturais 

Teatro 

Música 

Dança 

Juventude de Diadema Unida pela Paz 
O grupo é formado por jovens, entre 19 e 23 anos, que cumprem 

ou cumpriram medidas sócio-educativas previstas no ECA. Apre

sentarão os espetáculos " Retratos de Violência: 500 anos de Con

vivência" e "ECA! Para onde vai este Estatuto". 

Grupo de Teatro Amador Ensaio 
De São Paulo, o Grupo apresenta um espetáculo que, de forma 

bem humorada, discute questões políticas e sociais. A interação 

com a plateia marca a apresentação. O espetáculo é organizado 

pelo Fórum da Cidadania da Região Noroeste. 

Grupo Coral 4 Vozes 
Apresenta vários géneros de música brasileira; existe há 7 anos 

e já é conhecido em SP pelas apresentações sempre afinadas 

com o evento e com o público. 

Grupo Swing Sucata 
De Suzano, SP, é formado por meninos e jovens que estavam em 

situação de risco pessoal e social. O grupo fará um espetáculo 

formado por dois números: "Maculelê" e "Danças Afro", entre 

elas a capoeira, além da apresentação de percussão com instru

mentos feitos de sucata. 

Informe-se sobre a programação completa da 1-Mostra pelo 

0800 121106 



1̂  concurso 

Todo mundo tem um dom artístico. Pensando nisso, a 
Organização da Mostra abriu inscrições para o i - Con
curso Palavras & Imagens, que oferece premiações em 
dinheiro para os concorrentes. 

Dirigido aos psicólogos, o Concurso vai premiar os três 
melhores colocados nas categorias Fotografia, Poesia e 
Artes Plásticas (pode ser colagem, pintura, desenho, es
cultura etc) com quantias de R$ 1,5 mil para os primeiros 
colocados; R$ 1 mil para os segundos colocados; e R$ 
500 para os terceiros colocados. Os demais, até a 14-
colocação de cada categoria, receberão Certificados de 
Menção Honrosa. Para detalhes, informe-se nos CRPs ou 
pelo fone 0800-121106. 

Tá certo que os prémios não são nenhuma fortuna, mas a 
ideia não é tornar os vencedores milionários, e sim esti
mulá-los a desenvolverem seus dons artísticos. Cada psi
cólogo pode inscrever até dois trabalhos por categoria. 
Participe! 

Durante a Mostra também serão entregues os prémios e 
expostos os trabalhos dos vencedores do 1- Prémio Ar
thur Bispo do Rosário, aberto a artistas usuários de insti
tuições de saúde mental, nas categorias poesia, fotogra
fia e artes plásticas. 

Comissão coordenadora: Assoe. Franco Basaglia, Assoe. 
Franco Rotelli, SOS Saúde Mental, CFP e CRP SP. 
Inscrições até 31 de agosto (tel 113061 9494; 
wwwxrpsp.org.br) 
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Onde ficar? 

Garanta sua estadia 
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o que você ainda tá fazendo que não planejou 
sua viagem à Mostra? Faltam poucas semanas, 
hein?! Para facilitar sua vida, instituições, 
como as universidades de várias partes do 
Brasil estão organizando caravanas de ônibus 
rumo à Mostra. Se não encontrar nenhuma 
caravana, organize grupos de amigos e boa 
viagem. 

Quem preferir se virar de avião, é só telefonar 
com o máximo de antecedência possível para a 
agência de turismo Mello Faro (SP), que pode 
conseguir descontos nas passagens aéreas, 
além de reservar hotéis com tarifas reduzidas 
(fone 11258-5044). 

E quem está pensando em gastar menos ain
da pode optar por um dos alojamentos, que 
também devem ser reservados com antece
dência. 

Mas quem não quer gastar nada com hospe
dagem, sempre pode "invadir" casas de paren
tes, de amigos, de amigos dos amigos, de ami
gos dos parentes e assim por diante... Tudo pela 
Mostra! 

Os alojamentos à disposição dos participan
tes e visitantes da Mostra custam a partir de 
R$ io,oo/dia. Há hotéis cobrando apenas 
R$ 33,00/dia em apartamentos individuais 
com café da manhã incluso. 
Lembre-se: os preços podem variar, portanto 
acelere para ter direito ãs tarifas especiais. 

importante 



Alojamentos 
Conjunto Desportivo 

"Constâncio Vaz Guimarães" 
End.: R. Manoel da Nóbrega, 1361 - Ibirapuera 
Tel: (11) 3887 04 11 ou 3887 55 19. 
Vagas: 150. 
Acomodações: apartamento para 12 
pessoas, quarto com camas beliches e um 
banheiro coletivo para as mulheres e outro 
para homens, com vários chuveiros. Levar 
roupa de cama e banho. 
Preços: pernoite R$ 10,00 

Estádio Municipal 

"Paulo Machado de Carvalho" 
End.: Praça Charles Muller - Pacaembu. 
Vagas: 300. 
Acomodações: apartamentos para 16 ou 32 
pessoas, quartos com beliches e banheiro 
coletivo para homens e mulheres, com vários 
chuveiros. Levar roupa de cama e banho. 
Preços: pernoite R$ 10,00. 

Conjunto Desportivo "Baby Barioni" 
End.: R. Dna. Germaine Buchard, 451 -
Água Branca. Tel: (11) 2635133. Vagas: 300 
Acomodações: apartamentos para i6 
pessoas, quarto com beliches, sendo cada 
um deles com 2 banheiros e 2 chuveiros. 
Levar roupas de cama e banho. 
Preços: pernoite R$ 10,00 

Centro de Encontros Sagrada Família 
End.: Padre Marchetti, 237 - Ipiranga 
Tel: (11) 6168 9835. Vagas: 90. 
Acomodações: apartamentos para duas, 
três, quatro ou cinco pessoas; quartos com 
camas. Não precisa levar roupas de cama e 
banho. 

Preços: pernoite R$ 20,00 

Inspetoria Salesiana de São Paulo 
End.: R. Pio XI, 1100 - Alto da Lapa. 
tel: (11) 36490200. Vagas: 70 
Acomodações: apartamentos para três ou 
quatro pessoas, quarto com beliche e 01 
cama de solteiro, banheiro (suite), telefone 
(somente para ligações a receber). Não 
precisa levar roupa de cama e banho. 
Preços: 
Pernoite sem café da manhã - R$ 20,00 
Pernoite com café da manhã - R$ 25,00 

Hotéis 
o hotel com tarifa mais barata à disposição 
custa R$ 33,00, referente ao apartamento 
individual com café da manhã; apartamento 
duplo por R$ 55,00. Lembre-se: o preço 
pode variar. 

Se você está com preguiça de ir a São Paulo porque mora longe do estado, saiba que 
psicólogos e estudantes do Pará, do Amapá, do Rio Grande do Norte e Paraíba, entre tan
tos estados bem longe de São Paulo, já fretaram ônibus para ir. Se eles, que moram tão 
distante do Anhembi, estão indo, deixe a preguiça de lado meu amigo... 
Já se o seu caso é não poder ficar fora do local de trabalho nos três dias do evento, lembre-
se: a experiência de participar da Mostra vai refletir em sua vida pessoal e profissional por 
anos a fio. E três dias (ainda mais sendo um deles sábado) não matam ninguém. E, se puder, 
enforque uns dias a mais e emende com o feriadão de 12 de outubro. Bom passeio! 

I 
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Como você certamente jâ sabe, a i- Mostra Nacional de Práticas em Psicologia reunirá trabalhos dé 
naturezas diversas, tendo como foco as atividades desenvolvidas por psicólogos que tenham "com
promisso social". Mas o que vem a ser exatamente esse conceito? A seguir, apresentamos resumi
damente alguns exemplos de trabalhos que serão apresentados na i - Mostra. 

Pernambuco Paraná 
A psicóloga Maria Luiza Medeiros desenvolve, 
na EMLURB, através do projeto A Psicologia 
Como Base da Relação Homem X Meio Ambien

te, programas de caráter ambiental desenvolvi
dos junto à população de Recife. Busca minimi
zar os impactos ambientais e melhorar a quali
dade de vida dos moradores. 
CRP 02, tel. (81) 231-7294 

Rondônía 
o Projeto Produções Míticas dos Ribeirinhos de 

Rondônia, da psicóloga Melissa Andrea V. Me
deiros, objetiva preservar a cultura ribeirinha de 
pequenos vilarejos às margens do no Madeira. 
As culturas dessas comunidades estão repletas 
de metáforas e simbolismos, uma rica mitolo
gia que revela a forma criativa de observar e en
tender o mundo. O projeto faz uma leitura des
sa mitologia pela teoria psicanalítica. 
CRP 10, tel. (91)224-6690 

Brasília 
Um grupo de universitárias do UniCEUB, sob a 
supervisão das professoras Magda Verçosa C. 
Branco e Heriickmans BelnisTonhá Moreira, de
senvolveu o Projeto Psicanto, em que teatro, ale
gria, ritmos, paródias e muita cnatividade são 
utilizados para discutira adolescência. 
CRP 01, tel. (61) 328-3480 

A psicóloga Maria Tereza Gonzaga coordena o 
Programa Pró-Egresso, em Manngá, pelo qual 
mais de vinte estagiários da Universidade Esta
dual atendem a centenas de ex-detentos, procu
rando reintegrá-los ao convívio social. Prestam 
assistência psicológica, social, jurídica e até na 
área de saúde. 
CRP 08, tel. (41) 362-4848 

São Paulo 
o universo das crianças e adolescentes de um 
abrigo da Zona Oeste da cidade de São Paulo 
em formato de fotonovela. Esta é a proposta 
do Projeto Fotonovela: a Construção das Rela

ções em Uma Casa-Abrigo, desenvolvido pelas 
estudantes Ana Borges de Souza e Juliana Tei
xeira Martins, estagiárias do curso de Psicolo
gia da PUC-SP, sob a supervisão da professora 
Maria de Lourdes Trassi Teixeira. Através da fo
tonovela, elas tornam possível entender como 
se estabelecem os vínculos afetivos, as angús
tias etc. nas histórias que fazem o cotidiano de 
uma casa-abrigo. 
CRP 06, tel. (11) 3061-9494 



'O Brasilvive uma grave crise social, causada pela 
histórica estrutura económica injusta, pela im-
Dlantação de um modelo económico excludente 
e por uma elite completamente desvinculada dos 
interesses do povo. É preciso urgentemente en
contrarmos uma saída. E esta saída somente será 
coletiva através dos setores sociais organizados. 
Por isso, é de importância histórica o engajamen
to dos psicólogos de todo Brasil, dando sua con
tribuição ao debate sobre as saídas para nosso 
país e na defesa de uma Psicologia comprometi
da com os problemas sociais. Estamos todos or
gulhosos de vocês, como psicólogos e como ci
dadãos, engajados nessa luta por mudanças 
sociais. 

Saudações Fraternais" 

)oão Pedro Stedile, pela direção 

nacional do MST 

"Considero da maior importância um evento 
que debata o tema Psicologia e Compromisso 
Social. A Psicologia é uma ciência que trata de 
disfunções pessoais, em geral causadas por 
contradições sociais. Os defeitos analisados no 
consultório têm, muitas vezes, suas causas na 
estrutura da sociedade em que vivemos. A cura 
do paciente deve levar o psicólogo a querer 
curar também a sociedade que produz tantas 
lesões de ordem psíquica. Contribuir para que 
haja pessoas mais sadias e comprometer-se 
com a transformação social são duas faces da 
mesma moeda." 

Frei Betto, escritor, autor de "A Obra 

do Artista, uma Visão Holística do 

Universo" (Ática). 

"Os elementos cruciais para as nossas ações 
profissionais não são os testes ou a linha teóri
ca, mas o próprio psicólogo. Por mais que saiba 
aplicar testes ou conduzir entrevistas, o suces
so de seu trabalho depende fundamentalmen
te de sua sensibilidade clínica, de sua capaci
dade para se adequar às vanáveis sociais que 
só a prática nos faz conhecer, de nos aproximar
mos de necessidades verdadeiramente brasilei
ras. Seguramente é essa sensibilidade que nos 
desmistifica, nos aproxima de nossos objetos de 
estudo e torna concreto todo nosso potencial de 
ajuda." 

Profa. Dra. Beltkiss Wilma Romano, 

diretora do Serviço de Psicologia, 

Instituto do Coração - HCFMUSP 

"Fiquei seduzido pelo formato e transgressi-
vidade da vossa Mostra. Infelizmente a data é 
difícil para mim, mas espero que haja mais 
Mostras". 

Boaventura de Sousa Santos, do 

Centro de Estudos Sociais da Univ. de 

Coimbra, Portugal. 

"Felicito o Conselho Federal de Psicologia pela 
iniciativa da i - Mostra Nacional de Práticas em 
Psicologia - Compromisso Social, visando à for
mação cidadã dos profissionais de Psicologia e 
buscando consolidar a relação necessária e ur
gente entre conhecimento, consciência social e 
sensibilidade". 

Moacir Gadoti, prof. titular da USP, 

diretor do Instituto Paulo Freire. 
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