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APRESENTAÇÃO 
 

A cada três anos, as1 psicólogas brasileiras se reúnem de forma democrática e organizada 

para decidir sobre os rumos da profissão. Em sua 10ª versão, o Congresso Nacional da 

Psicologia (CNP/2019) teve como tema “O (im)pertinente compromisso social da 

Psicologia na resistência ao Estado de exceção e nas redes de relações políticas, 

econômicas, sociais e culturais ” e foi dividido em três eixos:  

 

Eixo 1) Organização democrática e representativa do Sistema Conselhos 

Eixo 2) O diálogo da Psicologia com a sociedade brasileira e suas relações com a 

Democracia e direitos humanos 

Eixo 3) Do Exercício Profissional 

 

O 10° Congresso Regional de Psicologia do Rio de Janeiro (10ª COREP-RJ), etapa 

regional deste processo, realizou-se no Rio de Janeiro de 5 a 7 de abril no Hotel Windsor 

Guanabara, no Centro do Rio de Janeiro. Para a 10º COREP-RJ, foram eleitas 

democraticamente 190 delegadas psicólogas, além de 25 delegadas (os) estudantes, nos 

26 Pré-Congressos Regionais de Psicologia realizados de dezembro de 2018 a fevereiro 

deste ano em diversos municípios do estado do Rio. Foram aprovadas ao todo 296 

propostas, que foram debatidas nestes três dias em quatro grupos de trabalho distintos. 

Ao final, foram encaminhadas 30 propostas para etapa nacional e aprovadas 48 diretrizes 

regionais. Este caderno apresenta essas 48 diretrizes regionais aprovadas no 10º COREP-

RJ, bem como as moções no mesmo.  

 

 

Comissão Organizadora do 10º COREP-RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 No intuito de garantir uma linguagem inclusiva de gênero, optou-se por referenciar a categoria no 
feminino. Desta forma, sempre que aparecerem palavras no feminino como 'psicólogas', 'inscritas', 
'delegadas', entre outras, estão incluídas todos os gêneros. Tal providência foi necessária para evitar 
entendimentos diferenciados e contraditórios no que se refere a indicação das delegações, ao usar os 
dois gêneros.    



PROPOSTAS EIXO 1:ORGANIZAÇÃO DEMOCRÁTICA E REPRESENTATIVA 

DO SISTEMA CONSELHOS 

 

A proposição deste eixo abrange a formulação de propostas que indiquem a necessidade 

de aperfeiçoamento na organização democrática e representativa do Sistema, sendo este 

constituído pelo Conselho Federal de Psicologia e os 23 Conselhos Regionais. A 

estrutura democrática que o Sistema Conselhos possui hoje (Eleições diretas, 

Assembleia de Políticas, da Administração e das Finanças – Apaf, Congresso Nacional 

de Psicologia – CNP, Assembleia Geral e Orçamentária, Portal Transparência, entre 

outros) precisa estar assegurada na Lei nº 5766/71 e decretos que tramitam no Legislativo 

Federal. Neste sentido, proposições que indiquem atualizações, revisões, 

desenvolvimento, delimitações acerca da estrutura e forma de funcionamento do Sistema 

na atual conjuntura podem ser formuladas. Em relação às instâncias representativas, 

sejam elas, a participação do Sistema Conselhos no controle social (Conselhos, 

Conferências, Fóruns); nas relações interinstitucionais e diálogo com as três esferas do 

governo (Executivo, Legislativo e Judiciário), com as entidades regionais, nacionais e 

internacionais (FENPB, FENAPSI, ULAPSI e ALFEPSI) e com outros conselhos de 

classe também podem ser pensadas neste eixo, com vistas a um projeto que contemple o 

desenvolvimento da Psicologia enquanto ciência e profissão, bem como as necessidades 

da sociedade brasileira. O desafio de pensar a profissão não deve ser tarefa de poucos, 

mas sim da participação das psicólogas e psicólogos. 

 

PROPOSTAS:  

 

 Proposta 1 - Evento(s) origem: Pré-congresso Conceição de Macabu.  

Realizar campanha regional informativa e sistemática, elucidando a importância do 

sistema conselhos, visando a redução da inadimplência da categoria. 

 

 Proposta 2 -  Evento(s) origem: Pré-congresso Itaguaí. 

Que o CRP-RJ promova discussões visando à revisão dos valores da anuidade e que os 

recém-formados estejam isentos no primeiro ano. 

 

 Proposta 3 - Evento(s) origem: Pré-congresso Petrópolis. 

Garantir maior celeridade no processo de geração do número do registro profissional, 

disponibilizando esse número em prazo de até 7 dias úteis. 

 

 Proposta 4 - Evento(s) origem: Pré-congresso Belford Roxo. 

Que o CRP-RJ construa diferentes ferramentas que otimizem o atendimento aos 

profissionais de Psicologia. 

 

 Proposta 5- Evento(s) origem: Pré-congresso Queimados.  



Maior incentivo e prioridade para a Comissão Intergestora de Regionalização e 

Descentralização do CRP-RJ (CIRD), tornando-a comissão permanente no CRP-RJ e 

estimulando a representação de psicólogas em regiões distantes do CRP-RJ e subsedes. 

 

 Proposta 6 - Evento(s) origem: Pré-congresso Itaguaí 

Que no plano de trabalho da Comissão Intergestora de Regionalização e Descentralização 

do CRP-RJ (CIRD) conste a realização de reuniões para orientar os profissionais quanto 

aos requisitos para serem conselheiros e colaboradores, tendo como diretriz a garantia 

dos direitos humanos. 

 

 Proposta 7 Evento(s) origem: Pré-congresso Nova Iguaçu 

Que o CRP-RJ garanta um profissional da COF para atendimento em cada subsede e que 

em seu plano de trabalho esteja incluída a orientação nas universidades. 

 

 Proposta 8 - Evento(s) origem: Pré-congresso Nova Iguaçu. 

Que o CRP-RJ provoque articulações visando visitas conjuntas aos equipamentos de 

Saúde, Educação, Assistência Social e outros espaços de atuação profissional em todo o 

Estado do Rio de Janeiro através da fiscalização pela COF – Comissão de Fiscalização e 

Orientação – junto com os Sindicatos dos Psicólogos, Sindicatos Municipais, Conselhos 

Profissionais, para a garantia dos direitos da categoria, fiscalizando os equipamentos onde 

os profissionais trabalham, quanto à carga horária, salário, infraestrutura, assédio moral 

e demais violação de direitos. 

 

 Proposta 9 - Evento(s) origem: Pré-congresso Três Rios. 

Implementação da Comissão de Estudantes com núcleos regionais com participação no 

Conselho Regional para a discussão (fóruns, seminários, encontros e outras formas de 

diálogos), sobre adoecimento emocional, valorização da profissão, formação, campo de 

estágio e mercado de trabalho, que abordem temas sobre diversidade, direitos humanos, 

gêneros, políticas públicas, laicidade, relações sociais, movimentos sociais, entre outros. 

 

 Proposta 10 - Evento(s) origem: Pré-congresso Petrópolis 

Fomentar a participação do CRP-RJ no Colegiado dos Conselhos profissionais 

(“Conselhinho”) com o objetivo de fortalecer os interesses coletivos dos profissionais 

representados por este Colegiado. 

 

 Proposta 11 - Evento(s) origem: Pré-congresso Mangaratiba 

Que a comissão do SUAS CRP-RJ promova, nas regiões do estado do Rio de Janeiro, 

eventos e debates junto às políticas públicas municipais voltadas ao SUAS, Direitos 

Humanos e organizações representativas dos trabalhadores. 

 

 Proposta 12 -  Evento(s) origem: Pré-congresso Nova Iguaçu, Pré-congresso 

Resende.  



Que o CRP-RJ intensifique através da CIRD (subsedes e pontos focais) os planos de 

trabalhos e amplie a divulgação da agenda de eventos anuais no interior do estado do Rio 

de Janeiro. 

 

 Proposta 13 - Âmbito Regional | Evento(s) origem: Pré-congresso 

Teresópolis, Pré-congresso Petrópolis 

Que o CRP-RJ fomente em seus meios de comunicação oficiais as informações referentes 

aos seus pontos focais e seus representantes (nome e contato) visando ao aperfeiçoamento 

dos canais de comunicação do Conselho, garantindo maior cobertura das informações 

tanto para a categoria quanto para a sociedade. 

 

 Proposta 14 -  Evento(s) origem: Pré-congresso Itaguaí 

Aumentar o número de estudantes por PRÉ-COREP de 1 para 2 

 

 Proposta 15 - Evento(s) origem: Participação On-line, Pré-congresso Barra 

da Tijuca 

Estabelecer métodos para o acompanhamento e o monitoramento da efetivação das 

deliberações regionais do 10º COREP. 

 

 Proposta 16 - Evento(s) origem: Pré-congresso Conceição de Macabu, Pré-

congresso Vassouras 

Que o CRP-RJ por meio da sua Comissão Regional de Políticas Públicas (CRPPP) 

promova e intensifique a participação dos profissionais de Psicologia, colaboradores do 

CRP-RJ nos conselhos de direitos, municipais e estadual. 

 

 Proposta 17 -  Evento(s) origem: Pré-congresso Conceição de Macabu 

Que o Sistema Conselhos estabeleça diálogo junto a órgãos internacionais de defesa de 

direitos humanos no intuito de garantir a proteção ao código de ética, às resoluções do 

Conselho Federal de Psicologia e à atuação pautada nos direitos fundamentais da pessoa 

humana. 

 

 Proposta 18 - Evento(s) origem: Pré-congresso Nova Iguaçu 

Que o Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, por meio de sua Comissão 

Regional de Políticas Públicas (CRPPP), fomente parcerias junto às prefeituras com o 

objetivo de favorecer e estimular debates de atualização dos profissionais da rede que 

trabalham com crianças, adolescentes, idosos e outros grupos em situação de risco e de 

vulnerabilidade social, ressaltando os compromissos éticos e políticos da profissão. 

 

 Proposta 19 -  Evento(s) origem: Pré-congresso Carmo. 

O CRP-RJ deverá fomentar ações junto ao Poder Público municipal e estadual para 

inclusão do profissional de Psicologia no âmbito escolar através de concurso público. 

 

 



 Proposta 20 -  Evento(s) origem: Pré-congresso Carmo.  

Intensificar o acompanhamento do CRP-RJ no processo de desinstitucionalização em 

hospitais psiquiátricos, ampliação e potencialização da RAPS (Rede de Atenção 

Psicossocial), construindo parcerias com Ministério Público para que participe do 

processo como ente fiscalizador. 

 

 Proposta 21 - Evento(s) origem: Pré-congresso Cabo Frio 

Provocar a inserção do psicólogo na Saúde Básica (PSF), com o objetivo de atender a 

demanda da população. 

 

 Proposta 22 - Evento(s) origem: Pré-congresso Niterói, Pré-congresso Macaé 

Que o CRP-RJ assegure a discussão acerca da assistência em saúde da população 

LGBTQI+, incluindo a gravidez de homens trans. 

 

 Proposta 23 -   Evento(s) origem: Pré-congresso Botafogo 

Que o CRP-RJ construa ações e discussões permanentes sobre o tema das emergências e 

desastres e as práticas psi. 

 

 Proposta 24 - Evento(s) origem: Pré-congresso Volta Redonda 

Que o CRP-RJ realize estudo para viabilizar uma política de implantação das subsedes na 

Região dos Lagos e na Região Sul-Fluminense, reiterando que nesta última houve 

solicitação de estudo de sua implementação no COREP de 2016. 

 

 Proposta 25 - Evento(s) origem: Pré-congresso Teresópolis, Pré-congresso 

Carmo 

Que o CRP-RJ, juntamente com as universidades, profissionais e sociedade civil, construa 

espaços de discussão (debates, fóruns, encontros, seminários e rodas de conversa) 

promovendo diálogos e estratégias de aproximação nas áreas de: violência urbana e 

sexual, inclusão social, deficiência, aborto legal, desastre natural, diversidade sexual e de 

gênero, racismo e preconceito racial, relações com o mundo digital, suicídio e demais 

temas propostos de acordo com as especificidades de cada região. 

 

 Proposta 26 -   Evento(s) origem: Pré-congresso Niterói 

Que o CRP-RJ, por meio de suas subsedes, construa com a categoria e estudantes de 

Psicologia metodologia de trabalho com grupos itinerantes, levando temáticas relevantes 

da Psicologia. 

 

 Proposta 27 - Evento(s) origem: Pré-congresso Resende 

Ampliar e divulgar a orientação às psicólogas sobre o caráter laico da Psicologia. 

 

 Proposta 28 -  Evento(s) origem: Pré-congresso Conceição de Macabu 

Ampliar e fortalecer pontos focais nos municípios do interior do estado em que exista 

número expressivo de profissionais ativos. 



 Proposta 29 -  Evento(s) origem: Pré-congresso Mangaratiba 

Efetivar ponto focal na região da Costa Verde e identificar e realizar ações necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIXO 2: O DIÁLOGO DA PSICOLOGIA COM A SOCIEDADE BRASILEIRA E 

SUAS RELAÇÕES COM A DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS 

 

As profundas desigualdades que caracterizam o processo histórico de formação da 

sociedade brasileira, desde a colonização, se assentam em um conjunto de práticas e 

valores sociais relacionados à naturalização das injustiças ligadas às condições de 

classe, etnia, raça, gênero, orientação sexual, entre outras intolerâncias, que justificam e 

perpetuam a violação de direitos indispensáveis ao desenvolvimento humano e produz 

sofrimento psíquico. Desta maneira, este eixo tem como objetivo dialogar com a 

sociedade na proposição de contribuições éticas, políticas e técnicas da Psicologia 

voltadas à defesa da democracia e da garantia de direitos, condição indispensável para 

o alcance dos objetivos do exercício profissional. 

 

PROPOSTAS:  

 

 Proposta 30-  Evento origem: Pré-congresso Bonsucesso 

Construir e fortalecer parcerias com instituições, movimentos sociais e instâncias de 

controle social a fim de combater a desigualdade e discriminação de gênero, raça, religião, 

orientação sexual e classe social. 

 

 Proposta 31 - Evento(s) origem: Pré-congresso Vassouras. 

Promover e fomentar discussões em saúde mental e prevenção de adoecimentos e de 

suicídios entre estudantes e profissionais da educação nas escolas. 

 

 Proposta 32 - Evento(s) origem: Pré-congresso Macaé, Participação On-line. 

Participação do Sistema Conselhos na luta contra a violência obstétrica e humanização 

da assistência, levando em consideração os recortes de raça, classe, identidade de gênero 

e orientação sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIXO 3: DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

 

Em um país plural com diversidade de práticas e campos de atuação da Psicologia 

brasileira, atualmente com o maior contingente de psicólogas(os) do mundo, frente aos 

processos econômicos, políticos e tecnológicos atuais, é imperativo que se criem 

referências éticas, técnicas e científicas para o exercício profissional qualificado 

pautado no compromisso social. Desta forma, neste terceiro eixo cabem diretrizes que 

enfatizem reflexões críticas sobre a formação profissional acadêmica e continuada, a 

precarização do trabalho, a laicidade da Psicologia e os impactos para o exercício 

profissional na clínica, educação, justiça, saúde, assistência, áreas emergentes, 

organizações, entre outras. Sempre na perspectiva do avanço, que não desconsidera a 

pluralidade das práticas e técnicas psicológicas na produção de cuidado e na plena 

afirmação da despatologização da vida e da garantia dos direitos das(os) usuárias(os), que 

são questões imprescindíveis para a efetiva inserção da(o) psicóloga(o) em seus diferentes 

campos de atuação.  

 

PROPOSTAS:  

 

 Proposta 33 -   Evento(s) origem: Pré-congresso Bonsucesso 

Que o CRP-RJ, por meio da sua Comissão de Direitos Humanos, promova campanhas 

educativas sobre a importância da laicidade na Psicologia. 

 

 Proposta 34 -  Evento(s) origem: Pré-congresso Cabo Frio 

Que o CRP-RJ fomente articulações junto aos Sindicatos e Conselhos de Classe para 

inserção laborativa e social da população LGBTQI+ e de pessoas com deficiência, 

considerando as especificidades e as vulnerabilidades sociais. 

 

 Proposta 35 -  Evento(s) origem: Pré-congresso Conceição de Macabu 

Que o CRP-RJ, através da sua comissão de Saúde, promova discussões junto ao Sindicato 

de Psicologia e outras instituições de representação profissional sobre a inserção e 

exercício profissional da Psicologia nas instituições hospitalares, de urgência/emergência 

e UTI/CTI. 

 

 Proposta 36 - Evento(s) origem: Pré-congresso Carmo 

Que a Comissão de Saúde do CRP-RJ fomente junto à categoria e à sociedade civil 

organizada a discussão da Portaria Ministerial nº336/2002, pleiteando a obrigatoriedade 

da participação da categoria na equipe mínima nos CAPS. 

 

 Proposta 37 - Evento(s) origem: Pré-congresso IMS/UERJ 

Que a Comissão de Educação do CRP-RJ seja reativada e fomente junto à categoria e à 

sociedade civil organizada, a discussão sobre a atua da Psicologia nas escolas, enfatizando 

o debate sobre as relações interpessoais e institucionais e sobre as questões relativas à 

patologização e à medicalização da vida. 



 Proposta 38 - Evento(s) origem: Pré-congresso Itaperuna 

Que o CRP-RJ, através da Comissão de Assistência Social e da CRPPP, em parceria com 

o Sindicato, fomente a discussão sobre o funcionamento das equipes mínimas nos 

serviços das Proteções Básicas e Especiais da Assistência Social e o impacto nos serviços. 

 

 Proposta 39 - Evento(s) origem: Pré-congresso Nova Iguaçu 

Que o CRP-RJ, em parceira com o Sindicato dos Psicólogos, atue no sentido de articular 

junto aos poderes legislativos (municipais e estadual) a realização de concursos públicos; 

garantir a isonomia salarial entre psicólogos concursados e contratados, bem como 

promover parcerias com instituições a fim de aumentar a oferta de estágio remunerado. 

 

 Proposta 40 - Evento(s) origem: Pré-congresso Conceição de Macabu 

Que o CRP-RJ, em parceria com o Sindicato, faça campanha reforçando a importância da 

sindicalização para garantia dos direitos profissionais da categoria. 

 

 Proposta 41 -  Evento(s) origem: Pré-congresso Vassouras 

Que o CRP-RJ, através de suas Comissões, assegure as discussões da atuação do 

profissional de Psicologia no que tange à multidisciplinaridade, transdisciplinaridade e 

interdisciplinaridade nas equipes de trabalho. 

 

 Proposta 42 Evento(s) origem: Pré-congresso IMS/UERJ 

Que o CRP-RJ, através das suas comissões, promova ações de visibilidade das novas 

Resoluções do CFP e suas referências técnicas para os profissionais e a sociedade. 

 

 Proposta 43 - Evento(s) origem: Pré-congresso IMS/UERJ 

Considerando o sistema socioeducativo ser um campo marcado por diversas formas de 

violências que interferem, diretamente, na atuação e na saúde do profissional de 

Psicologia, que o CRP-RJ, junto com suas comissões de Saúde e de Direitos Humanos, 

fomente o debate com os órgãos responsáveis pela execução das medidas socioeducativas 

do estado do Rio de Janeiro. 

 

 Proposta 44 - Evento(s) origem: Pré-congresso Teresópolis 

Que o CRP-RJ fomente debates a respeito de questões relacionadas ao tratamento do 

adoecimento psíquico (uso abusivo de álcool e outras drogas, suicídio, automutilação) da 

população, convocando o poder público a se implicar por essa temática. 

 

 Proposta 45 - Evento(s) origem: Pré-congresso Mangaratiba 

Diante do cenário de desarticulação e desmonte do SUS e SUAS, que o CRP-RJ, através 

das suas comissões, promova ações com o objetivo de potencializar a categoria, 

objetivando intensificar a sua participação e atuação profissional. 

 

 Proposta 46 - Evento(s) origem: Pré-congresso Teresópolis 



O CRP-RJ, mediante suas comissões, fomente a visibilidade e promoção de debates sobre 

as práticas alternativas e integrativas e que o CREPOP realize pesquisas sobre as mesmas. 

 

 Proposta 47 - Evento(s) origem: Pré-congresso Niterói 

Que o CRP-RJ, através da Comissão de Saúde, promova a divulgação e a discussão acerca 

da importância da notificação ao SINAN (Sistema Informação de Agravos de 

Notificação). 

 

 Proposta 48 -  Evento(s) origem: Pré-congresso Cabo Frio 

Que CRP-RJ implemente a Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOÇÕES APROVADAS 

 

 Título: Contra a Reforma da Previdência Social 

Moção de Repúdio:  

Os delegados regionais que participam do 10ª Congresso Regional da Psicologia, 

realizado no período de 5 a 7 de abril, repudiam, veementemente, a proposta de Reforma 

da Previdência Social apresentada pelo (Des)governo do Presidente Bolsonaro por se 

tratar de uma reforma que submeterá trabalhadores e trabalhadoras a uma situação de total 

desamparo social, que é uma característica da atual seguridade social.  

 

 Título: Ameaças e Constrangimentos nos espaços das Universidades 

 

Moção de Repúdio:  

Nós, psicólogos presentes no 10ºCOREP, repudiamos as ameaças e constrangimentos 

dirigidos a alunos, professores de psicologia e psicólogos que defendem os princípios e 

fundamentos do Código de Ética.  

 

 Título: Apoio à Unidade Sindical  

Moção de Apoio: 

 O 10º COREP vem a público manifestar o seu apoio ao SINDPSI/RJ, de acordo 

com o Artigo 8º da Constituição Federal, buscando unicidade e aumento dos afiliados ao 

sindicato. Entendendo que o organismo sindical é relevante para a defesa dos direitos dos 

psicólogas (os), além de ser instrumento de luta a favor da carga horária até 30h para os 

profissionais da psicologia, fixação de piso salarial discutido com a categoria e 

intensificação da fiscalização dos concursos públicos.  

 

 Título: Laicidade da Psicologia 

Moção de Apoio: 

 Por essa moção queremos reafirmar o caráter laico da Psicologia diante os 

retrocessos da política nacional e regional da saúde mental e saúde integral.   

 

 Título: Aplauso e Elogio 

Moção de Aplausos: 

 Nos dias 5, 6 e 7 de abril realizou-se o 10º Congresso Regional de Psicologia do 

Rio de Janeiro a fim de democratizar as discussões e decisões dos rumos da nossa 

profissão. O evento foi elaborado e realizado com profissionalismo, dedicação e respeitos 

a todos profissionais e estudantes participantes. 

 Esta moção vem parabenizar à Comissão Organizadora pela estima sentida nos 

detalhes do evento, reconhecendo o trabalho de excelência e o empenho nesta realização.  



 Título: Candidatos ao CNP 

Moção de Aplausos:  

 O 10º COREP, através deste, vem a público manifestar apoio a todos os candidatos 

a delegados para o CNP, que nestes dias que antecedem ao grande evento em prol de toda 

a categoria de profissionais do RJ, assim como de todos psicólogos de todo nosso Brasil.  

 

 




