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 APRESENTAÇÃO  

O V Congresso Regional de Psicologia do Espírito Santo (COREP-ES) ocorreu entre os dias 06 

e 07 de abril de 2019, sábado e domingo respectivamente, no Hotel Sesc de Guarapari, 

reunindo 54 Psicólogas(os) Delegadas(os), 17 Representantes Estudantis e 01 Psicóloga(o) 

Convidada do CFP para discutir o tema “O (im)pertinente compromisso social da Psicologia 

na resistência ao estado de exceção e nas redes de relações políticas, econômicas, sociais e 

culturais”. 

Conforme o Regulamento Interno do V COREP-ES, foram objetivos dessa edição: 

a) Aprovar as propostas a serem encaminhadas para o 10º CNP. 

b) Produzir 02 (dois) cadernos pelo V COREP-ES: 01 (um) com propostas regionais que 

deve permanecer no CRP16/ES e outro com propostas nacionais a ser enviado à COMORG 

Nacional para sistematização até dia 12 de abril de 2019. 

c) Eleger Delegadas(os) e suplentes para a etapa nacional do 10º CNP. 

d) Realizar as deliberações finais sobre proposições de âmbito regional. 

e) Inscrever as chapas para as eleições do CRP16/ES. 

Para a concretização do V COREP-ES foram realizados 14 EVENTOS PREPATARATÓRIOS (entre 

agosto e dezembro de 2018), nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Itaguaçu, 

Nova Venécia, São Mateus e Vitória; e 12 PRÉ-CONGRESSOS REGIONAIS DE PSICOLOGIA 

(entre os meses de janeiro e fevereiro de 2019), nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, 

Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, Nova Venécia, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Vila 

Velha e Vitória. 

Os Pré-Congressos reuniram 136 Psicólogas(os) e 87 estudantes de Psicologia. Foram 

eleitas(os) 67 Delegadas(os) e elaboradas 227 propostas que foram apreciadas no decorrer 

do V COREP-ES.  

Durante o V COREP-ES, foram aprovadas 50 propostas que estão organizadas neste caderno, 

conforme os três eixos temáticos do 10º CNP. 

  



ORIENTAÇÕES SOBRE OS EIXOS TEMÁTICOS 

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 de Psicologia 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 de 

Psicologia 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 dos 

Psicólogos. 

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.  



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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO 1 

 

ORGANIZAÇÃO DEMOCRÁTICA E REPRESENTATIVA DO 

SISTEMA CONSELHOS 



Proposta 44 (16-E1-0044): 

Instituir uma metodologia de Avaliação e Monitoramento das deliberações dos Congressos 

Regionais de Psicologia do CRP16/ES (COREPs, locais) e dos Congressos Nacionais de 

Psicologia (CNP, nacional) com a função de acompanhar e publicizar a execução das 

propostas.  

Proposta 45 (16-E1-0045): 

Reafirmar a importância da atuação política do Sistema Conselhos de Psicologia, para além 

do expediente de fiscalização e orientação, no sentido de sustentar os princípios éticos que 

norteiam a Psicologia. 

Proposta 47 (16-E1-0047): 

Que o CRP16/ES apresente plano sistêmico de investimento com vias à aquisição de espaços 

para a construção de suas subsedes e da sua melhoria em infraestrutura. 

Proposta 48 (16-E1-0048): 

Redesenhar o Plano de Cargos e Salários das(os) funcionárias(os) do Conselho, a partir de 

uma discussão ampla com as(os) trabalhadoras(es) do Sistema Conselhos de Psicologia e 

com a categoria profissional garantindo, nessa restruturação, as 30 horas para as(os) 

técnicas(os) Psicólogas(os). 

Proposta 51 (16-E1-0051): 

Criar um modelo simplificado de Relatório de Prestação de Contas para publicização e 

apresentação à categoria de forma mais acessível para entendimento da mesma. 

Proposta 54 (16-E1-0054): 

Promover regularmente ações orientativas e de incentivo à categoria para exercício do 

acesso à informação, considerando o compromisso legal e ético do CRP16/ES com 

transparência como um dos princípios fundamentais da administração pública. 

Proposta 55 (16-E1-0055): 

Estruturar, no âmbito do CRP16/ES, estratégias e recursos tecnológicos para a participação à 

distância (como webconferência) em reuniões e outras atividades promovidas pelo 



respectivo Conselho, com o intuito de ampliar o envolvimento da categoria profissional 

nesse espaço. 

Proposta 59 (16-E1-0059): 

Criar uma Comissão ou Grupo de Trabalho de Acessibilidade, composta por pelo menos 

uma(um) profissional de Psicologia com deficiência, para pensar todas as questões que 

envolvem acessibilidade dentro do Sistema Conselhos de Psicologia. Incluindo no registro de 

dados a inserção de campos para identificação de Psicólogas(os) com deficiência, de acordo 

com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). 

Proposta 61 (16-E1-0061):  

Garantir que nos eventos do CRP16/ES haja, no momento da inscrição e nos formulários, 

campo para declaração de pessoa com deficiência e no espaço entre o registro e a realização 

do evento, a comissão organizadora promova as condições de acessibilidade, como 

contratação de intérprete de libras habilitada(o), impressão em braile e adequações de 

infraestrutura. 

Proposta 62 (16-E1-0062): 

Instituir mecanismos de participação descentralizados às(aos) Psicólogas(os), contemplando 

polos regionais, mediante representação, para mobilização, proposição, acompanhamento e 

monitoramento das ações e planejamento estratégico do CRP16/ES, buscando a proposição 

de dispositivos para descentralização das decisões políticas.  

Proposta 64 (16-E1-0064): 

Criar banco de dados de Psicólogas(os)-referência em cada região, por pauta, para que 

sejam multiplicadoras(es) e mobilizadoras(es), através de intervenções como: criar grupo de 

Psicólogas(os) locais; fazer circular informações e divulgação de eventos; fomentar debates; 

provocar o CRP16/ES a estar junto para discutir pautas pertinentes localmente. 

Proposta 69 (16-E1-0069): 

Propor elaboração do Código de Ética Profissional comentado, na tentativa de abranger 

questões práticas da atuação da(o) Psicóloga(o) e sua relação com a ética e a defesa do 

direitos humanos. 

 



Proposta 76 (16-E1-0076): 

Construir uma Resolução que regulamente a divulgação de cursos e serviços pelos CRP’s, 

estabelecendo critérios para contrapartida de oferta de descontos pelas instituições 

interessadas para a categoria, bem como contemplando questões éticas e técnicas. 

Proposta 77 (16-E1-0077): 

Que o CRP16/ES ofereça apoio logístico e financeiro para articulação de núcleos regionais de 

entidades de Psicologia vinculadas ao Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira 

(FENPB). 

Proposta 82 (16-E1-0082): 

Fomentar e ampliar a participação de Psicólogas(os) nos Conselhos Municipais e Estaduais 

de direito e em outros espaços de organização de trabalhadoras(es), como fóruns e 

sindicatos, através de ações de aproximação e articulação com as(os) gestoras(es) das 

políticas públicas, informando sobre a importância do Conselho de Classe e de suas 

atividades no fortalecimento da profissão e das próprias políticas setoriais.  

Proposta 84 (16-E1-0084): 

Fomentar e apoiar a participação da categoria nos Conselhos Municipais e Estaduais de 

controle social, especialmente nos segmentos que dizem respeito a direitos sociais, 

objetivando enfrentar a precarização das políticas públicas.  

Proposta 87 (16-E1-0087): 

Promover articulação entre Conselho e Sindicato de modo a definir pautas em comum, 

considerando-se a aproximação das atribuições, com agenda periódica aberta à categoria (a 

exemplo: ao menos uma discussão por semestre). 

Proposta 95 (16-E1-0095): 

Fomentar a aproximação com as Instituições de Ensino Superior no sentido de inserir os 

estudos do Código de Ética desde os primeiros períodos de formação. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO 2 

 

O DIÁLOGO DA PSICOLOGIA COM A SOCIEDADE 

BRASILEIRA E SUAS RELAÇÕES COM A DEMOCRACIA E 

DIREITOS HUMANOS 



Proposta 133 (16-E2-0133): 

Fomentar debates, produzir referências e realizar ações junto à categoria e gestoras(es) 

visando à sensibilização ético-técnica e o “advocacy” a respeito das especificidades do 

atendimentos às vítimas de violência sexual no sistema de garantia de direitos, além de 

fomentar a ampliação da cobertura de serviços públicos especializados nessa área e 

fomentar o levantamento de dados sobre a demanda reprimida dos serviços já existentes.  

Proposta 159 (16-E2-0159): 

Garantir recurso orçamentário para campanhas informativas destinadas à população sobre a 

valorização do trabalho da(o) Psicóloga(o) dentro de suas diversas áreas de atuação, sobre o 

exercício ilegal da profissão, por meio das mídias sociais, jornais impressos e outros meios de 

comunicação, mencionando sempre que pertinente a defesa de direitos dos grupos 

minoritários como povos tradicionais, LGBTQI+, mulheres, infância, juventude e outros. 

Proposta 170 (16-E2-0170): 

Articular com o poder público municipal e estadual a garantia de vagas para profissionais de 

Psicologia nas instituições de ensino fundamental e médio, com vistas a desenvolver ações 

junto ao corpo docente, famílias, discentes, direção e equipe técnica promovendo a 

melhoria do desenvolvimento humano das(os) alunas(os), das relações professora-aluna e 

aumento da qualidade do processo educacional a fim de contribuir para promoção da saúde 

mental dos atores que compõe os espaços escolares.  

Proposta 178 (16-E2-0178): 

Garantir o posicionamento do Sistema Conselhos de Psicologia em defesa da reforma 

psiquiátrica, da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), propondo ações para atuação 

profissional em tratamentos que visam cuidado em liberdade, no convívio familiar e 

comunitário; reafirmando o compromisso da categoria com as práticas antimanicomiais 

inclusive com a criação de um grupo de trabalho que visa discutir a iniquidade 

social/pobreza do Brasil e a produção de sofrimento psíquico, além de manter aproximação 

com o movimento da luta antimanicomial e promover e aprofundar o debate sobre a 

descriminalização das drogas, combatendo o estigma social sobre a(o) usuária(o) e contribuir 

para a manutenção das políticas de redução de danos no âmbito do SUS.  

 



Proposta 182 (16-E2-0182): 

Ampliar o debate com a sociedade civil, poder público e categoria sobre cultura punitivista e 

buscas por segurança, penalização de jovens pretos e pobres, medidas autoritárias e 

encarceramento em massa, medicalização de pessoas em privação ou restrição de liberdade, 

criminalização da pobreza, por meio de grupos de trabalho para discutir a inserção da 

Psicologia no quadro de iniquidade social/pobreza do Brasil e os rebatimentos em termos de 

sofrimento psíquico, demarcando o posicionamento ético-político da Psicologia em favor da 

dignidade de direitos humanos e dos grupos minoritários.  

Proposta 186 (16-E2-0186): 

Realizar campanhas e formações que reforcem o Código de Ética da Psicologia, 

principalmente na defesa de direitos dos grupos minoritários, ou seja, populações que foram 

historicamente violentadas, como indígenas, quilombolas, LGBTQI+, mulheres, população 

negra, infância e juventude e outros. 

Proposta 187 (16-E2-0187): 

Articular com órgãos, instituições e entidades de defesa dos direitos humanos a orientação e 

fiscalização periódica a estabelecimentos de privação e restrição de liberdade, acolhimento 

institucional, instituições com práticas manicomiais (hospitais psiquiátricos, comunidades 

terapêuticas, manicômios judiciários), leitos de saúde mental em hospitais gerais, com o 

foco na prevenção e combate à tortura, visando à garantia dos direitos humanos.  

Proposta 197 (16-E2-0197): 

Incentivar e garantir à participação de Psicólogas(os) nos dispositivos de controle social 

vinculados à temática de direitos humanos, tais como Comissões e Conselhos. 

Proposta 199 (16-E2-0199): 

Retomar a participação do CRP16/ES nos Conselhos Municipais de direitos e políticas 

públicas, bem como demais organizações coletivas de movimentos populares de relevância 

para categoria. 

 

 



Proposta 200 (16-E2-0200): 

Fomentar e ampliar as ações da Comissão de Relações Raciais e da Comissão de Gênero e 

Diversidade Sexual do CRP16/ES a realização de atividades, ações e debates de forma 

descentralizada garantindo a interiorização e aproximação das Instituições de Ensino 

Superior (IES).  

Proposta 201 (16-E2-0201): 

Fomentar a criação de um Comitê em caráter emergencial sobre desastres e crimes 

ambientais, para trabalhar com situações de emergência e urgência de âmbito regional. 

Proposta 205 (16-E2-0205): 

Fortalecer e acompanhar a operacionalização das novas diretrizes curriculares de formação 

em Psicologia nas Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas. 

Proposta 211 (16-E2-0211): 

Fomentar a inserção da equipe multidisciplinar nas Instituições de Ensino Superior, incluindo 

no quadro de profissionais, Psicólogas(os), a partir de legislação. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO 3  

 

DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

 

 

 



Proposta 252 (16-E3-0252): 

Criar campanhas de valorização do papel da(o) Psicóloga(o), reforçando as práticas privativas 

e funções específicas da(o) profissional de Psicologia, considerando, inclusive, os variados 

campos de atuação.  

Proposta 255 (16-E3-0255): 

Especificar a partir de referências e normas técnicas, o papel da(o) profissional da Psicologia 

nas áreas da saúde, assistência social e educação. 

Proposta 256 (16-E3-0256): 

Fomentar a atuação da(o) Psicóloga(o) na saúde, assistência social em todos os níveis de 

complexidade. 

Proposta 257 (16-E3-0257): 

Fomentar o debate sobre avaliação psicológica e a emissão de documentos resultantes da 

mesma no âmbito das medidas socioeducativas.  

Proposta 260 (16-E3-0260): 

Promover Grupos de Trabalho para a Psicologia Clínica, abarcando as mais diversas 

abordagens, pensando a relação entre diferentes Psicoterapias e a Psicologia Brasileira. 

Proposta 261 (16-E3-0261): 

Buscar um diálogo com uma campanha voltada às Instituições de Ensino Superior no estado 

para que as disciplinas específicas de Psicologia sejam lecionadas por Psicólogas(os) com 

registro junto ao CRP16/ES. 

Proposta 268 (16-E3-0268): 

Promover ações de orientação à categoria sobre o sigilo nos espaços públicos e/ou de 

trabalho multidisciplinar. 

Proposta 271 (16-E3-0271): 

Promover encontros periódicos e temáticos de orientação técnica voltados às(aos) 

profissionais de Psicologia, com temáticas especificas, levantadas a partir de consulta à 

própria categoria, interiorizando as ações do conselho.  



Proposta 272 (16-E3-0272): 

Promover ações sistemáticas de aproximação junto às Instituições de Ensino Superior (IES), 

através de Grupo de Trabalho de formação e da Comissão de Orientação e Fiscalização 

(COF). 

Proposta 273 (16-E3-0273): 

Divulgar e orientar a sociedade sobre as especificidades e importância da atuação das(os) 

Psicólogas(os), inclusive no contato com o poder público, no sentido de resguardar o 

exercício profissional ético em cada área de atuação. 

Proposta 274 (16-E3-0274): 

Garantir a continuidade das ações do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas 

Públicas (CREPOP), fomentando a produção de novas referências técnicas e a revisão de 

referências antigas, ampliando as pesquisas para além das políticas públicas e aprimorando 

os meios de divulgação e diálogo desse espaço com a categoria.  

Proposta 275 (16-E3-0275): 

Criar referências técnicas de atuação da(o) Psicóloga(o) nas Instituições de Ensino Superior 

(IES) ampliando a atuação além da educação básica e incluindo temas como saúde mental, 

orientação profissional e relações de gênero.  

Proposta 277 (16-E3-0277): 

Produzir notas técnicas quanto à especificidade da Psicologia enquanto atuação em Centro 

Pop e, por intermédio do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas 

(CREPOP). 

Proposta 278 (16-E3-0278): 

 Formular pesquisas pelo Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas 

(CREPOP) a respeito da atuação profissional nas políticas para pessoas com deficiência, 

enfatizando a interface com o trabalho e produzir nota técnica.  

 

 

 



Proposta 281 (16-E3-0281): 

Produzi Nota Técnica, através do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas 

Públicas (CREPOP), sobre a atuação da(o) Psicóloga(os) no campo da violência étnico-racial, 

considerando quadro epidemiológico do Espírito Santo.  

Proposta 284 (16-E3-0284): 

Fazer levantamento de pautas locais que representem questões mais incidentes e de maior 

interesse das(os) Psicólogas(os) das várias macrorregiões do estado, ampliando participação 

da categoria, capilarizando as ações dos Conselhos nas regiões e oportunizando a presença 

de representantes das Comissões do CRP16.  

Proposta 286 (16-E3-0286): 

Promover ações formativas regionalizadas com as(os) profissionais de Psicologia que 

discutam gênero, questões étnico-racionais, laicidade e outros temas pertinentes e 

demandadas pela categoria capixaba e estudantes. 

Proposta 288 (16-E3-0288): 

Incentivar e viabilizar meios para a participação da categoria e das(os) estudantes nos 

diversos eventos do Conselho, como formação pautada no compromisso social. 

Proposta 289 (16-E3-0289): 

Fomentar debates e diálogos para a categoria profissional e sociedade sobre o papel da 

Psicologia na Política de Saúde e Assistência Social no trabalho multidisciplinar, sem 

restringir o trabalho da(o) Psicóloga(o), mas demarcando sua atuação dentro da política. 
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