


Em agosto de 1962, foi regulamentada a profissão de psicólogo no Brasil. Nesses 40 anos, lutamos pelo respeito às diferenças e pela justiça social. 

Parabéns a todos aqueles que pintaram um futuro melhor! 

PSICOLOGIA 
40 anos de profissão: revendo o passado 
para projetar o futuro 

A Psicologia tem mais de 100 anos no Bras i l . A 
regulamentação da profissão comemora, no dia 27 
de agosto próximo, 40 anos. São 40 anos da Lei 4119 
que af irmou o interesse da sociedade brasi leira em 
ter, como um dos serv iços à d i spos ição da 
população brasi leira, a Psicologia. Será que depois 
de 40 anos poderemos dizer que nossa profissão 
atingiu essa meta? Não. 

Sabemos que a Ps ico log ia ainda não é uma 
profissão ao a lcance de quem dela necess i ta. 
Sabemos que temos uma história de compromissos 
com os interesses das camadas dominantes. Mas 
sabemos também que queremos um outro futuro 
para a Ps ico log ia e é isso que importa nesse 
aniversário. Queremos inter fer i r na história de 
nossa profissão, garantindo que seu exercício seja 
competente do ponto de vista técnico; seja ético e 
mantenha um compromisso com as necessidades 
da maior ia da população bras i le i ra. Ps icologia e 
Compromis so Social. Essa tem sido a meta pela 
qual t rabalhamos. 

Por tudo isso, vamos comemora r os 40 anos, 
debatendo a Ps ico log ia como ciência e como 
profissão. Vamos rever o passado para projetar o 
futuro que queremos; vamos debater as áreas da 
Psicologia; vamos rever a contribuição da Psicologia 
para a construção de políticas públicas no Bras i l -
criança e ado lescente / reforma psiquiátrica / 
direitos humanos / educação; vamos reunir os 
psicólogos que atuam em órgãos de controle social ; 
vamos d i scut i r as práticas a l ternat ivas; vamos 
discutir a ALCA e vamos participar do I Congresso 
Brasileira Psicologia: Ciência e Profissão. 

E você, psicólogo, que constrói essa profissão 
todos os dias com seu trabalho, está convidado a 
ref let ir conosco. Serão vários eventos que terão 
lugar de agosto a dezembro. Veja nosso cronograma 
e marque na sua agenda. Não deixe de comparecer 

Dia 22 de agosto às 19h30 
Circulação e Prestação de Serviços 
Profissionais na ALCA 
Loca l : Auditório do C R P SP 

Convidados da mesa: 
Expositor: Dr. Antonio Othon Pires RoUm -
formação em Filosofia e Direito; Curso da 
Comissão Económica para América Latina e 
Caribe ICEPAL); ex-professor universitário da 
PUC SP; diretor executivo do SINECON; diretor 
do Instituto Brasileiro do Pró-Desenvolvimento 
Social - PRODES; e membro da diretoria do 
Lemonde Diplomatique no Brasil. 
Coordenação: Inêz Guimarães Pistelli -
psicóloga com especialização em saúde pública, 
trabalhadora da Secretaria de Saúde do 
Município de São Paulo, dirigente sindical do 
S INDSAÚDE - SP, e conselheira do Conselho 
Regional de Psicologia de São Paulo - gestão 
2001/2004. 

Debatedor: Carlos Eduardo Carvalho - doutor 
em Economia pelo Instituto de Economia da 
UNICAMP, professor da PUC SP do Depar
tamento de Economia e do Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Economia Política. 

Dia 27 de agosto às 19h30 
40 Anos de Profissão: Revendo a 
História para Projetar o Futuro. 
Loca l : Auditório do C R P SP 

Convidadas da mesa: 
Ana Mercês Bahia Bock - psicóloga, doutora em 
Psicologia Social pela PUC SP - Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, professora 
de Psicologia Social e Psicologia da Educação na 
Faculdade de Psicologia da PUC SP, ex-
presidente do Conselho Federal de Psicologia, 
gestões 1997/1998 e 1998/2001 e conselheira 
presidente do Conselho Regional de Psicologia 
de São Paulo, gestão 2001/2004. 

Mitsul<o Antunes - psicóloga, mestre em 
Filosofia da Educação, doutora em Psicologia 
Social, professora do Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Psicologia da Educação da 
PUC SP e membro da diretoria da ANPEPP, 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Psicologia. 

De 01 a 05 de setembro 
I Congresso Brasileiro Psicologia: 
Ciência e Profissão 
Local : Universidade de São Paulo - USP 
- E sco la Politécnica 
Abertura: Dia 01 de setembro às 14:00hs 
Maiores Informações: 
www.crpsp.org.br/congressocienciaeprofissao 

Dia 19 de setembro às 19h30 
Desafios da Reforma Psiquiátrica Hoje 
Loca l : Auditório do C R P SP 

Convidados da mesa: 
Rosemeire Aparecida da Silva - psicóloga, 
conselheira do Conselho Federal de Psicologia, 
especialista em Saúde Mental e militante do 
Movimento Antimanicomíal 
Florianita Coelho Braga Campos - psicóloga, 
doutora em Saúde Coletiva pela UNICAMP, 
professora e supervisora de Psicologia Clínica 
em Saúde Pública da PUC-Campinas e coorde
nadora do Programa de Saúde Mental do 
Município de Campinas"; 
Odette de Godoy Pinheiro - psicóloga, doutora 
em Psicologia Social pela PUC, professora e 
supervisa do Curso de Psicologia da PUC SP e 
coordenadora da Comissão Estadual de Reforma 
em Saúde Mental / Secretaria do Estado da 
Saúde de São Paulo 
Geraldo Peixoto - vice-presidente da Associação 
Franco Basaglia, militante do Movimento 
Nacional da Luta Antimanicomíal e membro da 
Comissão Estadual de Reforma em Saúde Mental 
/ Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo 

Outubro 
• Violência Domést ica contra Cr ianças 

e Ado lescentes 
• Cont r ibu i ções da P s i co l og i a para 

uma educação com qual idade 

Novembro 
• P reconce i to Rac i a l Hum i l ha , H u m i 

lhação Soc ia l faz Sof rer 

• Seminár io Controle Soc ia l - Compro 
m i s so da Ps i co log ia na Cons t rução 
de Políticas Públ icas 

Dezembro 
• P r á t i c a s não C o n v e n c i o n a i s e m 

Ps i co log ia , Pa ra Quê ? 

Consulte no site do Conselho 
Regional a programação da sede 
e de todas as subsedes. Esteja 
atento, participe e festeje!!! 


