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AGO aprova prestação de contas 
e reajuste da anuidade de 2015

Institucional

Estamos chegando ao fim de mais um 

ano. Um momento em que, naturalmen-

te, nos pegamos refletindo sobre os êxi-

tos conquistados, os desafios encarados 

e as aprendizagens construídas. Ao lon-

go de 2014, colecionamos experiências 

novas que servirão para o próximo ano, 

bem como reforçamos aquilo que já ha-

via dado certo. Mas nenhuma frustração 

ou realização conseguem falar mais alto 

que o fato de termos chegado até aqui. 

Sabemos que o caminho é para frente, 

rumo a um horizonte até onde nossos 

sonhos puderem nos levar. Seguimos 

olhando no espelho e contemplando 

nossas próprias pegadas, vendo o quan-

to já caminhamos. Assim como na vida, é 

também na nossa profissão. 

O ano de 2014 foi para a Psicologia de 

Mato Grosso do Sul muito intenso, neste 

informativo elencamos apenas algumas 

das inúmeras ações deste último trimes-

tre, em que o Conselho esteve presente, 

sempre cuidando da Profissão. Tudo isso 

só foi possível graças à coletividade dos 

nossas/os Conselheiras/os, dos docentes 

e dos profissionais que voluntariamente se 

engajaram e dos acadêmicos que sempre 

contribuíram conosco. Este plural é que 

nos fez chegar e estar em todo o Mato 

Grosso do Sul, arvorando nossas bandei-

ras representadas por nossas Comissões. 

Também fomos para além das nossas 

fronteiras. Participamos de importantes 

marcos da construção da Psicologia na-

cional, como o Congresso Brasileiro, o PL 

das 30 Horas, as políticas do Crepop e 

do Sistema Conselhos, entre outros. 

Deflagramos uma pesquisa inédita no Es-

tado, um diagnóstico sobre os profissio-

nais e a atuação profissional na Psicologia, 

que irá permitir uma nova leitura sobre a 

nossa realidade, com dados científicos.

Assim, continuamos tendo muito a co-

memorar e muito mais a avançar. Mas, 

para o próximo ano, de uma coisa temos 

certeza: queremos continuar 

contando com você.

Boa Leitura

Queridas Psicólogas e 
queridos Psicólogos

VII PLENÁRIO DO CRP14/MS

A Assembleia Geral Ordinária (AGO), realizada 
na sede do Conselho Regional de Psicologia de 

Mato Grosso do Sul (CRP 14/MS), às 18h30 do dia 
02 de setembro de 2014, em segunda convocação, 
aprovou a prestação de contas do Conselho referen-
te ao ano de 2013 e, também, a prestação de contas 
dos meses de janeiro a julho do ano de 2014. 

 Na ocasião, também foi aprovado o rea-
juste de 8% para a anuidade do exercício de 2015, 
ficando em R$ 449,31, para pessoas físicas, e R$ 
582,58, para pessoa jurídica, com possibilidade de 
desconto de 10% para os pagamentos realizados até 
03/01/2015 e de 05% para os pagamentos realizados 
até 28/02/2015. Confira o calendário de descontos, 
vencimentos e parcelamento no menu INSCRIÇÃO E 
ANUIDADES, no site do Conselho. 
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DIRETORIA

Presidente: Norma Celiane Cosmo

Vice-presidente: Beatriz R.G. Xavier Flandoli

Tesoureiro: Fernando Faleiros

Secretária: Irma Macário

CONSELHEIROS EFETIVOS
Norma Celiane Cosmo 
Beatriz R. Gomes Xavier Flandoli 
Fernando Faleiros de Oliveira 
Giovana Guzzo Freire 
Irma Macário 
Renan da Cunha Soares Júnior 
Simone Grisolia Monteiro 
Sueli Martins Viçoso do Amaral 
Zaira de Andrade Lopes

Prestação de contas foi apresentada e aprovada por unanimidade

CONSELHEIROS SUPLENTES
Ana Maria Vasconcelos Silva 
Ceres Maria Mota Duarte 
Cristiane Pinheiro Duarte 
Euricléa Azevedo Nogueira 
Jaciane Terezinha Rodrigues Vieira 
Márcio Diniz da Silva Tavares 
Marco Aurélio Portocarrero Naveira
Mônica Renata Dantas Mendonça 
Rosemeire Pereira Souza Martins

RELaçãO DEtaLhaDa DaS DESPESaS

RELaçãO DEtaLhaDa DaS RECEItaS

Prestação de Contas

MESES RECEITAS DESPESAS

Janeiro  207.252,04  103.845,36 

Fevereiro  202.940,73  131.401,09 

Março  110.144,70  82.437,03 

Abril  89.462,74  90.279,88 

Maio  104.089,82  87.923,90 

Junho  149.529,64  113.772,21 

Julho  70.597,55  84.579,01 

Agosto  56.434,06  86.139,24 

Setembro  -    -   

Outubro  -    -   

Novembro  -    -   

Dezembro  -    -   

Total  990.451,28  780.377,72 

COMPaRatIVO DE RECEItaS E DESPESaS -  JaNEIRO a aGOStO DE 2014

DE CONtRIBUIçÕES: anuidades pessoas físicas e 
jurídicas e fundo de seção; DE SERVIçOS: Inscrições 
PF/PJ, emissão de carteiras, 2ª via; FINaNCEIRaS: 
Juros e Multas, Atualização monetária, Rendimentos 
de aplicações financeiras; OUtRaS RECEItaS COR-
RENtES: Divida Ativa e Restituições do CFP; RECEI-
taS DE CaPItaL: venda de ativos.

COM PESSOaL E ENCaRGOS SOCIaIS: salários, 
vantagens, férias, horas extras; ENCaRGOS Pa-
tRONaIS: FGTS, INSS, PIS/PASEP S/ Folha; BENE-
FÍCIO a PESSOaL: Vale Transporte, Programa de 
Alimentação ao Trabalhador PAT, Plano de Saúde; 
USO DE BENS E SERVIçOS: Material de consumo, 
Combustíveis, Outros Materiais de consumo, Ser-
viços Terceiros Pessoas Físicas, Diárias, Ajudas de 
Custo e Jetons, Passagens Aéreas, Hospedagem e 
Alimentação, Despesas com Locomoção; SERVI-
çOS DE tERCEIROS - PESSOa JURÍDICa: Serviços 
Advocatícios, Informática, Energia, Água, Correios, 
etc; tRIBUtÁRIaS E CONtRIBUtIVaS: Impostos 
e Taxas, cota parte, cota revista, fundo de seção, 
tudo repassado ao CFP; DEMaIS DESPESaS COR-
RENtES: Despesas Miúdas de Pronto Pagamen-
to; SERVIçOS BaNCÁRIOS: Taxa sobre Serviços 
Bancários, Despesas com Cobranças; CRÉDItO 
DISPONÍVEL DESPESaS DE CaPItaL: obras/re-
formas, aquisição de ativos: máquinas, equipamen-
tos, veículos, etc; tRaNSFERÊNCIa DE CaPItaL: 
Inadimplência.
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Silvia Alencar, Tercia Medeiros, Luely Bitencourt

ACONTECEU

O Instituto de Gestalt-Terapia de Mato Grosso 
do Sul (IGT/MS) trouxe Fabrício Carpinejar, 

um dos autores contemporâneos mais premiados 
no Brasil, para falar sobre “os caminhos e desca-
minhos do amor”. O evento, realizado dia 27 de 
outubro, foi uma oportunidade de usar a lingua-
gem literária para abordar questões atuais de re-
lacionamento.

“Nossa proposta foi convidar os ouvintes a bus-
car a Psicologia dentro do cotidiano e mostrar que 
ela não está limitada à academia ou aos livros técni-
cos”, destacou a diretora do IGT/MS, Tércia Medeiros. 

Campo Grande sediou entre os dias 13 e 16 de no-
vembro o encontro da Escola de Psicanálise dos 

Fóruns do Campo Lacaniano – Brasil. O evento, de 
repercussão nacional e internacional, trouxe ilustres 
nomes da Psicanálise Lacaniana que atuam no Brasil 
e no Exterior, como Luis Izcovich (AME da EPFCL-
-França) e o Psicanalista Jorge Ivan Escobar Gallo 
(AE da EPFCL de Medelim – Colômbia), entre tantos 
outros brasileiros com produções excepcionais.

O evento promoveu um amplo debate sobre 
as mais diversas nuances que tangem esses dois 
conceitos, de Freud a Lacan, estimulando uma 
leitura contemporânea. De acordo com Marilene 
Kovalski, Lacaniana no MS e integrante da co-
missão organizadora do evento, “o XV Encontro 
Nacional foi um marco na história da Psicanálise 
Lacaniana e certamente nos deixou enriquecidos 
e entusiasmados”. 

Nos dias 28 e 29 de novembro, o CRP 14/MS par-
ticipou da reunião nacional do Crepop em Bra-

sília, representado pela Conselheira Sueli Viçoso do 
Amaral. O objetivo do evento foi avaliar o desen-
volvimento das pesquisas sobre a atuação da(o) 
Psicóloga(o) em diferentes políticas públicas, de-
finindo a publicação de pesquisas já realizadas e 
a agenda para 2015. Na reunião, também, avaliou-
-se a atual metodologia utilizada nas pesquisas do 
Crepop, promoveu-se a troca de informações so-
bre avaliações e procedeu-se a encaminhamentos 
do grupo de trabalho da política indutora. Defini-
ram-se, ainda, as seguintes questões:

1. PUBLICAÇÕES PENDENTES

2. NOVAS PESQUISAS:

    a. DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS; 

    b. COMUNIDADES INDÍGENAS,  

        TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS

3. AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO CREPOP 

4. POLÍTICA INDUTORA

GEStaLt-tERaPIa E 
LItERatURa

XV ENCONtRO 
LaCaNIaNO 
“aMOR E SEXOS”

CREPOP DEFINE OBJEtIVOS E tEMaS PaRa 2015
Por Sueli Viçoso

Encontro do Crepop reuniu representantes dos Conselhos Regionais
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Construção coletiva e 
práticas plurais marcam IV CBP

Capa

Delegação de MS comemora participação na programação oficial do evento

Colaboração: Mônica Dantas, de São Paulo

Realizado na cidade de São Paulo entre os dias 
19 e 23 de novembro de 2014, o IV Congresso 

Brasileiro de Psicologia (CBP) foi marcado pelos 
discursos da diversidade e pelas práticas coletivas 
para a construção da Psicologia como ciência e 
profissão. 

O evento recebeu milhares de participantes 
do Brasil inteiro, incluindo uma grande delegação 
de Mato Grosso do Sul, composta por Psicólogas 
e Psicólogos, acadêmicos, professores, além de 
várias Conselheiras do Conselho Regional de Psi-
cologia de Mato Grosso do Sul (CRP 14/MS).

Na fala de abertura, a presidente do Conse-
lho Regional de Psicologia de São Paulo (CRP 06/
SP), Elisa Zaneratto, destacou toda a diversidade 
brasileira presente também na construção de uma 
Psicologia da pluralidade. “Na busca de novos 
possíveis, precisamos da construção de um proje-
to plural feito da parceria entre todos os Estados 
e suas psicologias organizadas. Este Congresso é 
um grande momento de encontro das psicologias 
de todo o Brasil”, destacou Zaneratto. 

O CBP abriu espaço também para a discussão 
da Psicologia na América Latina e os desafios de 

uma psicologia atenta a condições e histórias dos 
países latino-americanos.

No encerramento do evento, Fabian Rueda, 
coordenador-geral do Congresso, que é organiza-
do pelo Fórum de Entidades Nacionais da Psico-
logia Brasileira (FENPB), confirmou a realização 
do V CBP no ano de 2018 e agradeceu a cons-
trução coletiva do evento. “Agradeço a todas as 
entidades que se debruçaram nesse grande con-
gresso, diverso, plural e, de todos, ele é o maior 
congresso da Psicologia porque é feito por todos, 
não é de uma entidade, é da categoria”, declarou.

“O CBP é um dos mais importantes eventos da Psicologia Brasileira visto reunir pesquisadores, trabalha-
dores profissionais e acadêmicos de todas as regiões do Brasil e da América Latina para discutir as diversas 
e variadas produções da Psicologia, a partir das diversas modalidades de apresentação dessas produções. A 
um Congresso como esse, o CRP 14ª faz-se presente, por meio de seus conselheiros e conselheiras e com o 
apoio direto dos colaboradores os quais, por meio das comissões existentes no âmbito do Conselho Regional, 
têm apresentado produtos de grande relevância para a Psicologia de Mato Grosso do Sul, seja nas discussões 
relativas aos aspectos éticos e técnicos da profissão, seja nas relativas às temáticas do mundo do trabalho, 
das políticas públicas e à formação profissional. Mato Grosso do Sul apresenta uma gama variada de trabalhos 
que vale a pena conferir.”

Norma Celiane Cosmo – Presidente do CRP 14/MS

MATO 
GROSSO 
DO SUL 
ATUANTE
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Foram apresentados dezenas de trabalhos de 
autoria local durante cinco dias de atividades, em 
diferentes formatos, como debates, simpósios, ofi-
cinas, minicursos, apresentação de pôsteres acadê-
micos, lançamentos de livros e atrações culturais. 
As fotos podem ser acessadas no site do CRP/MS.

Para a Conselheira do CRP 14/MS, Irma Ma-
cário, o CBP foi um grande encontro da Psico-
logia, com muitas trocas e muita aprendizagem. 
MS foi muito bem representado com a presença 
marcante do Conselho em todos os cenários, as-
sim como de representantes das Universidades, 
como professores e acadêmicos.

Também Conselheira do CRP 14/MS, Sueli Mar-
tins Viçoso do Amaral destacou a mudança de pa-
radigma na Psicologia. “O IV CBP trouxe um saldo 
positivo, pois, além de reunir estudantes, profissio-

nais, conselheiros e representantes sindicais, bus-
cou também a qualidade da formação profissional, 
a participação social e a mudança do paradigma 
de uma profissão cujo foco era a clínica para uma 
profissão que abranja toda a sociedade.”

Os diversos campos de atuação da Psicologia 
e sua pluralidade científica e profissional também 
foram destacados pela Conselheira do CRP 14/MS 
Mônica Dantas. “O IV CBP contribuiu de forma 
democrática para a produção do conhecimento 
científico da Psicologia, quando garantiu que as 
muitas vozes que representam a diversidade da 
Psicologia estivessem presentes para dialogar 
sobre diversos temas (cidadania, diversidade, 
formação, políticas públicas, práticas profissio-
nais na construção de projetos ético-políticos, 
etc.), e assim, vimos garantido o propósito de 

nossos trabalhos na busca incansável de assegu-
rar o respeito à dignidade e à integridade do ser 
humano”, destacou Mônica.

“Nos eventos de que participei e pelos obje-
tivos dos diversos outros apresentados, entendi 
que ainda estamos construindo referenciais, porém 
com mais propriedade para abordar as diversas 
temáticas que têm movimentado e ‘desassossega-
do’ a sociedade, principalmente por meio das lutas 
para efetivar as diversas políticas públicas já exis-
tentes e para reformular e avançar para outras ne-
cessárias. Outro fato que me chamou atenção foi o 
início de discussão dos ‘deveres’ da sociedade e, a 
partir deles, os direitos podem ser mais claramente 
exercidos e para a Psicologia pode tornar-se um 
campo de ação mais proativo que reativo”, acres-
centou a Conselheira Jaciane Vieira.

SaúDE MENtaL INDÍGENa: O qUE É 
NECESSÁRIO PaRa tORNaR-SE POSSÍVEL?

autoras: Giovana Guzzo Freire e Mônica Dantas

a PSICOLOGIa JUNtO aOS POVOS INDÍGENaS

autora: Tanise de Oliveira Fernandes

O COMPROMISSO SOCIaL Da PSICOLOGIa E a 
REDUçãO Da IDaDE PENaL 

autoras: Simone Grisolia Monteiro, Eliane Auxiliadora 
Espíndola, Sandra Maria Francisco de Amorim

O OLhaR DO PROFISSIONaL PSICóLOGO 
E Da SOCIEDaDE SOBRE SUa atUaçãO 
E CONtRIBUIçãO NOS PROCESSOS DE 
tRaBaLhO

autoras: Eveli Freire de Vasconcelos, Jaciane 
Terezinha Rodrigues Vieira, Giuliana Elisa dos Santos

POLÍtICaS PúBLICaS E a PSICOLOGIa: 
NOVOS ESPaçOS, NOVOS DESaFIOS

autoras: Zaira de Andrade Lopes, Sueli Martins 
Viçoso do Amaral, Keila de Oliveira Antônio

a INSERçãO SOCIaL DO IDOSO 
atRaVÉS DE GRUPOS

autoras: Irma Macário, Charlene Duarte Mareto Torres, 
Tamires Marques Gomes, Sofia Rodrigues da Silva

atUaçãO PROFISSIONaL – POLÍtICaS 
E PRÁtICaS DE ORIENtaçãO E 
FISCaLIzaçãO

autores: Catarine Queiroz Soares Quintas de Aquino 
Fonseca, Anita Castro Menezes Xavier, Fernando 
Faleiros de Oliveira

Confira alguns trabalhos 
de Mato Grosso do Sul, na 
programação do IV CBP:
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Interior
COF e GT de Interiorização realizam ações em Dourados e Ponta Porã

A Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) e 
o GT de Interiorização, em parceria com o Sinp-

si-MS, realizaram ações em Dourados e Ponta Porã 
nos dias 04 e 05 de novembro de 2014.

A palestra Integração com futuras(os) profissio-
nais tem por objetivo apresentar o Sistema Conse-
lhos de Psicologia e realizar as principais orientações 
às(aos) acadêmicas(os) do curso de Psicologia das 
Instituições de Ensino Superior de MS.

Em Ponta Porã, foi realizada reunião com pro-
fissionais que atuam no setor público com o ob-
jetivo de discutir a importância da valorização 
profissional, incluindo aspectos de condições de 
trabalho, carga horária, piso salarial, entre outros. 
Após a reunião, deliberou-se pela continuidade dos 

encontros visando a ações futuras que envolvam 
essa temática.

A discussão abordou o papel e a atuação do 
Sistema Conselhos. Conforme a coordenadora do 
curso de Psicologia da Unigran e Conselheira do 
CRP 14/MS, Rosemeire Souza Martins, “o acadê-
mico que está saindo da Instituição precisa obter 
essas instruções, sobre o que fazer profissional-
mente. E, principalmente, a utilização do Código 
de Ética, que vai permear e direcionar toda a ação 
dele como profissional”.

Rosemeire ainda ressaltou a importância de 
“compreender o papel de estar inscrito em um 
Conselho e as funções como profissional, apresen-
tando um trabalho ético e de qualidade”.

Entrega de CIP em 
Inocência, Chapadão 
do Sul, Aparecida do 
Tabuado e Paranaíba

Em parceria com o GT de Interiorização, a Comissão 
de Orientação e Fiscalização (COF), por intermédio 

da Conselheira Mônica Dantas, realizou orientações di-
versas (troca da CIP provisória pela definitiva, requeri-
mento de interrupção temporária, inscrição secundá-
ria, transferência, cancelamento, reativação, alterações 
em documentos, novo site, código de ética, etc.), bem 
como entregou as Carteiras de Identidade Profissional 
(CIPs) provisórias, definitivas e secundárias para as(os) 
novas(os) Psicólogas(os) inscritas(os) no CRP 14/MS. 

Cineclube em Corumbá ganha 
destaque e reconhecimento

Lançado em 2008, o Cineclube tem como objetivo, 
por meio da exibição de filmes, reunir profissio-

nais e acadêmicos dos cursos de Psicologia de todas 
as universidades locais, além da sociedade em geral, 
para a discussão de temas relacionados ao compor-
tamento e à subjetividade humana. 

Um exemplo disso foi a edição de outubro do Ci-
neblube Itinerante, realizado na cidade de Corumbá, 
que abordou o tema Psicologia e processos educati-
vos a partir do documentário brasileiro Quando sinto 
que já sei.

Sob a coordenação das Conselheiras Beatriz Xa-
vier e Ana Maria Vasconcelos, o cineclube de outubro 
teve recorde de participantes e recebeu a doutora 
em educação Ana Maria Santana, professora de Pe-
dagogia do Mestrado em Educação da UFMS/CPAN, 
e a professora Roseane Limoeiro, Secretária de Edu-
cação de Corumbá.

“Foi um debate de altíssimo nível com excelen-
tes contribuições para uma reflexão crítica sobre a 
educação e o papel do(a) Psicólogo(a). Sem dúvida, 
o Cineclube do CRP 14/MS tem se destacado como 

Núcleo Abrapso-Dourados movimenta a Psicologia Social

Com um público de 280 participantes entre aca-
dêmicos e profissionais da rede de políticas pú-

blicas, das universidades locais, dos movimentos 
sociais e dos representantes do CRP/14, do Crepop, 
da Regional da Abrapso Centro-Oeste e do Conselho 
Federal de Psicologia, o núcleo Abrapso-Dourados 
realizou em outubro o evento A “multiplicidade” da 
Psicologia Social e as fronteiras de exclusão.

Para a representante do núcleo, a psicóloga e dou-
tora em Psicologia Social pela PUC/SP e Professora 
Adjunta da Universidade Federal da Grande Dourados 
(UFGD) Jacy Corrêa Curado, o diálogo aberto nas ro-
das de conversas com outros campos disciplinares, 
com a presença de colegas da Sociologia, Antropolo-
gia, Geografia Humana e História, foi muito importante.

“É fundamental aproximar a comunidade psi dos 
problemas sociais emergentes de nossa contempo-
raneidade como as violências, as exclusões, as de-
sigualdades, os preconceitos e as discriminações. 
Aqui em Dourados, há um apelo muito grande para 
se trabalhar com a população indígena, tamanha a 
exclusão e a situação de privação a que ainda está 
submetida. Contudo, somos cautelosos e críticos às 
práticas ainda colonizadoras e eurocêntricas que 
norteiam as pesquisas e as intervenções no campo 
da Psicologia. Precisamos ressignificar nossos refe-
renciais teórico-metodológicos, ampliar as fronteiras 
disciplinares com outros campos do saber e possuir 
um grande comprometimento ético, político e profis-
sional”, destacou Curado. 

Secretária de Educação, Roseane Limoeiro participou como debatedora

um projeto que cria um diálogo entre a Psicologia e a 
sociedade, agregando profissionais de várias áreas e 
a comunidade acadêmica”, destacou Beatriz Xavier, 
que também é presidente da Comissão de Comuni-
cação e Cultura do Conselho.

As Rodas de Conversa atrairam engajamento dos acadêmi-
cos para discutir Psicologia Social

Novos Profissionais contam com suporte dos Conselheiros 
em várias regiões do Estado
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Pesquisa

Com o intuito de realizar um aprofundamento 
do conhecimento sobre o desenvolvimento e a 

aplicação em Mato Grosso do Sul da profissão de 
Psicóloga(o) e mais especificamente da POT (Psico-
logia Organizacional e do Trabalho), o Conselho de 
Psicologia de Mato Grosso do Sul desenvolveu uma 
pesquisa inédita no Estado.

O CRP14/MS optou por desenvolver a pesquisa 
com as(os) Psicólogas(os) pela internet (quantita-
tiva) e presencialmente com os empresários (qua-
litativa). 

Na primeira etapa, todas(os) as(os) 
Psicólogas(os) inscritas(os) no CRP14/MS receberam, 
via e-mail, um questionário estruturado, hospedado 
online, com perguntas fechadas e abertas, todas com 
o intuito de diagnosticar perfis, compreender pro-

cessos, ações e serviços prestados à sociedade por 
esses profissionais, além de desenvolver um mapea-
mento importante que irá definir em que regiões do 
Estado há mais atuação de Psicólogas(os), sobretu-
do no campo da POT. O resultado dessa pesquisa nos 
mostrará como está a distribuição dos profissionais 
POT nas regiões do MS.

Em outra frente, estão sendo realizadas entre-
vistas presenciais de caráter qualitativo com em-
presários e gestores de empresas que, de alguma 
forma, apresentem relacionamento profissional 
com Psicólogas(os). As duas etapas de diagnósti-
co devem gerar um relatório que servirá de base 
para futuras ações do CRP14/MS, com foco maior 
nas necessidades e nas áreas de atuação das(os) 
Psicólogas(os) de Mato Grosso do Sul.

Conselho deflagra levantamento 
inédito da Psicologia de MS
Por Jaciane Vieira

A fim de contar com o maior número de 

participação, a pesquisa continua aberta. 

Se você ainda não respondeu o formulá-

rio eletrônico do diagnóstico, favor solici-

tar o por e-mail ao endereço:

imprensa@crpms.org.br 

Ainda não 
respondeu?

Núcleo ABEP-MS 
discute formação 
profissional

O núcleo de Mato Grosso do Sul da Associação 
Brasileira de Ensino da Psicologia (ABEP-MS) reali-
zou no dia 26 de novembro, evento que discutiu o 
tema Eleições no Brasil – o que revela o debate na-
cional sobre nossas representações de nação e de 
nossos preconceitos: demandas para a formação e 
atuação profissional.

A organização do evento trouxe para a palestra 
a presidente da Associação Brasileira de Ensino da 
Psicologia (ABEP), Ângela Soligo.

“Temos falado muito das reações às urnas, da 
violência preconceituosa que se manifesta. Mas pre-
cisamos discutir com a ferramenta da Psicologia. Não 
somente emitir uma opinião, mas trazer as leituras 
possíveis da Psicologia, das Ciências Humanas para 
entender isso. A Psicologia deve refletir e apontar 
para a sociedade leituras que desnaturalizem esses 
preconceitos. Essa discussão precisa estar dentro da 
formação”, elucidou Ângela.

A presidente destacou a necessidade de discutir 
movimentos sociais e representações desde a forma-
ção e, mais, de incluir a análise crítica sobre essas 
políticas no eixo curricular das instituições de gradu-
ação em Psicologia.

“A formação em Psicologia é muito direcionada 
para a área clínica, sendo que a Psicologia é muito 
ampla e democrática e precisa estudar e compreen-

der o comportamen-
to humano no sentido 
mais amplo, assim se 
faz necessário esse 
olhar crítico sobre mo-
bilizações sociais na política”, acrescentou.

Para a presidente do núcleo ABEP-MS, Irma Ma-
cário, trazer essa discussão para o Mato Grosso do 
Sul é muito relevante. “Temos dez instituições que 
formam psicólogos todos os anos e aqui vamos dis-
cutir que profissional estamos formando.”

O CRP 14/MS, apoiador do núcleo ABEP-MS, 
também participou do evento e destacou a impor-
tância de unir diversas entidades e profissionais da 
Psicologia no intuito de fortalecer o diálogo. “A ges-
tão do Conselho está pautada no apoio às entidades 
do FENBP e nas políticas do Sistema Conselhos, prin-
cipalmente no contexto atual da nossa sociedade”, 
destacou o Conselheiro Fernando Faleiros.

Para a presidente do Sindicato das(os) 
Psicólogas(os) de Mato Grosso do Sul (SINPSI-MS), 
Glace Freitas Siqueira, que também participou do 
evento, discutir a formação é de interesse da classe, 
uma vez que o sindicato já vem dialogando com os 
acadêmicos. “Criamos a diretoria de apoio científico 
como uma ponte junto aos estudantes”, comentou.

Sobre os desafios para a mudança desse cenário, 

“Psicologia não é apenas fazer 
teoria psicológica. É contra 

essa tradição que a gente luta. 
Temos de avançar, no sentido 

de mudar. A psicologia não 
pode seguir sendo uma ciência 
que desconsidere o contexto de 

constituição de sujeito.”

Ângela Soligo, Glace Freitas, Irma Macário e Fernando Faleiros

Ângela fez alguns apontamentos. “Hoje, com o con-
ceito de autonomia universitária, há certa liberdade 
de construção do projeto político-pedagógico, mas 
com uma tradição da formação que nos direciona 
para uma visão individualizante, ideia de que a Psi-
cologia não precisa entender do sistema político, de 
cultura, de economia. Fazer Psicologia não é apenas 
fazer teoria psicológica. É contra essa tradição que a 
gente luta. Temos que avançar, no sentido de mudar. 
A Psicologia não pode seguir sendo uma ciência que 
desconsidere o contexto de constituição do sujeito”, 
finalizou Soligo.
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SÔNIA DA CUNHA URT

O Grupo de Pesquisa em Psicologia e Educação 
(GEPPE), da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (UFMS), comemorou 15 anos de atua-
ção em um grande seminário realizado nos dias 27 e 
28 de novembro. O evento reuniu trabalhos e profi s-
sionais de altíssima relevância e produção científi ca.
Para registrar esse marco histórico da pesquisa em Psi-
cologia, o Jornal do CRP 14 entrevistou a professora 
doutora Sônia da Cunha Urt, coordenadora do GEPPE, 
que falou sobre os avanços e os desafi os enfrentados 
nos últimos anos e o que vislumbra para os próximos. 

Jornal CRP 14 – Quais os sentimentos que afl oram 
neste momento de comemoração de 15 anos do GE-
PPE?
Sônia Urt – É um sentimento de gratidão por todos 
que sempre estiveram juntos comigo. De fato, é um 
trabalho coletivo, o GEPPE é fruto da colaboração da 
comunidade e dos alunos. Uma característica do nosso 
grupo, desde o início, é exatamente fazer essa articula-
ção com a comunidade externa à UFMS, por isso sem-
pre tivemos parceria com a UCDB [Universidade Cató-
lica Dom Bosco], com a Uniderp [Universidade para o 
Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal] 
e com as Secretarias de Estado, por meio de professo-
res e pessoas que queiram participar do estudo e da 
investigação.

Jornal CRP 14 – Nessa uma década e meia de traba-
lho, quais os avanços e os desafi os enfrentados pelo 
GEPPE?

Sônia Urt – Os avanços foram muitos. O que me dá 
bastante satisfação é ver os resultados desse envolvi-
mento ao longo desses anos na expressão dos resulta-
dos das pesquisas, trabalhando com dois pilares: edu-
cação e cultura pantaneira, na constituição do sujeito 
pantaneiro; e, o outro, voltado para aprendizagem, 
escola e Psicologia. Penso que outra contribuição que 
o grupo deu foi na formação de novos pesquisadores 
e professores. Entre os mais de 20 orientandos meus, 
grande parte deles são hoje professores universitários, 
e muitos detêm cargos de relevância. Minha preocupa-
ção sempre foi que os alunos tenham uma postura de 
socializar o conhecimento, ele não pode fi car engessa-
do. Precisa ser divulgado e compartilhado. Já entre os 
desafi os está a mobilização de reunir esse grupo.

Jornal CRP 14 – Há 15 anos, a senhora estava desbra-
vando o solo da pesquisa, abrindo picadas no campo 
da produção científi ca em Psicologia. Como vislum-
bra os próximos 15 anos?
Sônia Urt – Já tivemos alguns desânimos nessa cami-
nhada e vontade de fazer um grupo fechado a orien-
tandos e orientador. Mas voltamos atrás, porque o que 
nos dá energia é ver pessoas que estão no grupo e 
nos seminários, que trabalham tanto e não são, neces-
sariamente, mestrandos ou doutorandos, são voluntá-
rios. Nosso grande desafi o é continuar com essa garra 
para enfrentar os desafi os da universidade brasileira 
de um modo geral, e desenvolver pesquisas de cará-
ter mais de intervenção. Já estamos fazendo isso de 
forma meio tímida, mas eu gostaria que a contribuição 

do GEPPE fosse realmente mais concreta e efetiva, di-
retamente com a comunidade, tanto a escola, como a 
questão da vida escolar. Vamos à comunidade, ouvi-la, 
saber o que ela precisa e construir um trabalho de fato 
em benefício dela. 

E n t r e v i s t a

Bem-vindo 2015
Por Beatriz Xavier Flandoli

Fim de ano é tempo de levantamento, perío-
do fecundo para fazer balanço vital na história 

pessoal, profi ssional, familiar e afetiva. É tempo de 
confraternizar e de presentear. Tempo de cansaços 
acumulados e tempo de renovacão de promessas, 
de projetos e de esperança. 

Infelizmente, nem sempre conseguimos tempo 
para refl exão neste período em que as festas se acu-
mulam e comemos demais, bebemos demais, con-
fraternizamos demais e pensamos de menos sobre 
a vida, as coisas realizadas e por realizar, sobre os 
sentimentos, enfi m, sobre a nossa trajetória anual. 
Acabamos entrando no ano novo anestesiados de 
festa e cansaço, sem ter passado por esse momento 
de refl exão tão necessário.

Rubem Alves, que partiu deixando tantos ensi-

namentos, contou numa crônica que fazia anualmen-
te uma lista de presentes a Deus e não eram presen-
tes associados a castigos como deixar de beber, de 
comer chocolates ou pagar promessas, ao contrário, 
era uma lista de presentes para alegrar o Criador: 
“Vou conversar mais com meus amigos, vou cozinhar 
mais, ouvir mais Mozart e comprar um cocker spa-
niel”. Uma lista defi nitivamente invejável!

Nós, do Plenário do CRP 14/MS, desejamos 
às(aos) colegas Psicólogas(os) que, neste fi m de 
ano, possamos ter uma lista inteira de presentes de 
alegria: fazer mais o que gostamos, amar mais e fi car 
mais com os que amamos, rir mais, ouvir mais músi-
ca e ler mais fi losofi a, literatura e poesia.

Boas festas e um produtivo e feliz 2015 a 
todas e todos...

Fundadora do GEPPE fala sobre os 15 anos de pesquisa em psicologia e educação

Graduada em Psicologia, em Pedagogia e em Ad-
ministração de Empresas. É Mestre em Educação 
pela PUC/SP e tem Doutorado em Educação pela 
Unicamp. Fez estudos de Pós-Doutoramento na 
Unicamp, na Universidad de Alcalá de Henares (Es-
panha) e na Universidade de Lisboa (Portugal). Atu-
almente é professora associada da UFMS. Tem expe-
riência na área de Educação, com ênfase na interface 
Psicologia e Educação, atuando em ensino, extensão 
e pesquisa principalmente com os seguintes temas: 
Identidade, aprendizagem e constituição do sujeito 
em espaços educativos/formação; Psicologia e edu-
cação: contornos e possibilidades sob o enfoque das 
políticas públicas/aporte da teoria histórico-cultural; 
Estudos acerca da violência escolar: formas de en-
frentamento no âmbito da Psicologia e da educação.

SÔNIA DA 
CUNHA 
URT


