20 a 22 de setembro de 2012

Palácio das Convenções
e auditório Celso Furtado,
Anhembi - São Paulo

2a Mostra Nacional
de Práticas em Psicologia

de 20 a 22 de setembro de 2012

Em 2012, a regulamentação da profissão de psicólogo no Brasil completará 50 anos. Como parte das comemorações, será
realizada a 2ª Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, que
vai acontecer 12 anos depois da 1ª Mostra (Psicologia e Compromisso Social), evento que mobilizou 15 mil pessoas e que foi
um marco no processo de autorreconhecimento e diversidade da
atuação dos psicólogos brasileiros.
De 20 a 22 de setembro de 2012, a Psicologia brasileira
estará reunida em São Paulo, no Anhembi. As atividades não
se resumem à apresentação de práticas profissionais. Haverá
espaço para que psicólogas e psicólogos debatam seu trabalho
e criem articulações para seguir fortalecendo as diferentes áreas
em que atuam.
A 2ª Mostra será um grande espaço de intercâmbio sobre as
práticas que estão sendo construídas e validadas, todos os dias,
pelas psicólogas e psicólogos de todo o Brasil.
A 2ª Mostra Nacional é um convite às psicólogas, psicólogos, estudantes e sociedade em geral, para comemorar os 50
anos da Psicologia no Brasil, apresentando, reconhecendo, conhecendo e compartilhando a riqueza da contribuição da nossa
profissão para o desenvolvimento social.

CONCEITO
A 1 Mostra, realizada em 2000, foi um marco histórico no processo de construção da Psicologia. Com o tema do Compromisso
social, profissionais puderam compartilhar, conhecer e reconhecer as valorosas iniciativas da Psicologia em prol do bem-estar
comum, da garantia e da promoção de direitos. Psicólogas e psicólogos que contribuem, dia após dia, para a construção de uma
sociedade mais justa mostraram seu rosto, sua voz, seu trabalho.
A 2ª Mostra tem por objetivo dar continuidade a esse conhecimento das práticas profissionais, nos mais diversos espaços,
e (re)conhecer a importância de cada psicóloga e psicólogo no
exercício e na efetivação da democracia, da cidadania, da construção do bem comum. Por isso, mais do que um evento para
exposição de trabalhos, a 2ª Mostra pretende ser palco de articulação entre as(os) profissionais; de criação e fortalecimento de
redes sociais; de integração interprofissional e com a sociedade;
de interação com a sociedade; de identificação da presença da
Psicologia nas políticas públicas, como ferramenta de transformação social.
De 20 a 22 de setembro de 2012 o espaço do Anhembi,
em São Paulo, será um grande palco de encontro, onde 30 mil
a

pessoas irão protagonizar mais um ato deste infinito e constantemente renovado espetáculo: a história, os saberes e fazeres da
Psicologia brasileira.
Trata-se, portanto, de um convite aos mais de 250 mil
profissionais em todo o Brasil, aos estudantes, às populações
vulneráveis, aos movimentos sociais, às universidades, à sociedade, ao Estado, enfim, a toda a rede pela qual perpassa o
trabalho da Psicologia nos diversos espaços, para refletir sobre
as conquistas da Psicologia, resgatar sua história e olhar para o
futuro, construindo estratégias para vencer os desafios já postos
e preparando-se para os que ainda estão por vir.

3 dias
30 mil pessoas
6 mil trabalhos

Compartilhar, conhecer
e reconhecer.

DECISÃO DA CATEGORIA

OBJETIVO GERAL

A ideia da realização da 2ª Mostra Nacional de Práticas em
Psicologia surgiu a partir de indicação da instância máxima de
deliberação do Sistema Conselhos de Psicologia, o Congresso
Nacional da Psicologia (CNP), cujas pautas, debates e encaminhamentos são definidos democraticamente pela categoria.
Em consonância com a vontade da categoria, expressa na
7ª edição do Congresso Nacional da Psicologia (CNP), em 2010,
a Assembleia das Políticas, da Administração e das Finanças do
Sistema Conselhos de Psicologia, composta pelos 20 Conselhos
Regionais e pelo Conselho Federal de Psicologia, encaminhou a
realização da 2ª Mostra, em 2012, como parte das comemorações dos 50 anos da Psicologia.

Comemorar o cinquentenário da profissão e promover espaço de
apresentação, reconhecimento e debate sobre o desenvolvimento da Psicologia na enorme variedade de temas e objetos nos
quais os psicólogos(as) brasileiros(as) se envolveram nesses
cinquenta anos.

Psicologia: preocupada com
a efetivação da democracia
e da cidadania. Atuando pela
construção do bem comum.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar um evento que se torne referência na comemoração
dos 50 anos da Psicologia.
• Promover espaço de reflexão aos profissionais – mulheres e
homens - sobre quem é o(a) psicólogo(a) brasileiro(a).
• Debater as conquistas e os desafios da profissão.
• Propiciar espaço para revisão da história da Psicologia no Brasil.
• Promover o reconhecimento das personalidades que contribuíram para a efetivação da democracia, da igualdade e da
construção da paz social no país.
• Promover a integração da Psicologia nos países da América Latina.
• Promover a integração da Psicologia nos países de língua
portuguesa.

• Rememorar a 1ª Mostra Nacional de Práticas em Psicologia,
realizada em 2000, e dar-lhe continuidade.
• Mobilizar amplamente os(as) psicólogos(as) brasileiros(as)
para refletir sobre a profissão e comemorar seus 50 anos.
• Fortalecer e dar continuidade ao projeto político da Psicologia
como ciência e profissão imbricada com o compromisso social
e com a promoção e garantia de direitos, na perspectiva dos
direitos humanos.
• Refletir sobre o aproveitamento dos esforços que a autarquia
já desenvolveu na busca de resgate da memória da Psicologia.
• Estabelecer visão compreensiva sobre o surgimento, desenvolvimento e amadurecimento da profissão.
• Ocupar espaços nos meios de comunicação e culturais,
construindo a Psicologia no imaginário da população e dando
destaque a situações, pessoas e espaços importantes na
história dos seus 50 anos.
• Qualificar informações a respeito das produções acadêmicas e
profissionais construídas pela Psicologia nestes últimos 50 anos.
• Ampliar a discussão, construir referências e orientar o profissional de Psicologia nas temáticas relacionadas aos direitos
humanos (VII CNP).

Número de cursos de
psicologia no Brasil: 480

Número estimado de estudantes
de psicologia no Brasil: 131.500

PÚBLICO-ALVO
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O público-alvo da 2ª Mostra é composto pelos mais de 200 mil
psicólogas e psicólogos ativos no Brasil e por 131 mil estudantes
de Psicologia de todo o país.
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ATIVIDADES
• Exposição: 50 anos da Psicologia no Brasil
• Mostra de práticas em Psicologia em 25 políticas públicas
• Mostra de práticas em Psicologia na América Latina
• Mostra de práticas em Psicologia nos países de língua
portuguesa
• Rodas de conversas sobre Psicologia e políticas públicas
• Rodas de conversas sobre os processos de trabalho dos
psicólogos
• Exibição de filmes institucionais da Psicologia
• Pontos de Encontro
• Espaço da Psicologia e dos Direitos Humanos
• Apresentação dos resultados da pesquisa sobre a “Psicóloga
brasileira”
• Espaço da cognição
• Espaço do corpo.
A Mostra destaca a riqueza e a diversidade de possibilidades das
práticas dos profissionais da Psicologia e seu compromisso com
a construção do bem comum no Brasil.

www.votupoca.com.br

Estúdio

RODA DE
CONVERSAS

PORTÃO B

PORTÃO C

PROJETO:

O Palácio das Convenções e o auditório Celso Furtado, no
Anhembi, serão transformados em grandes praças temáticas e
espaços ambientados da Psicologia brasileira.
Tudo pensado para que o público se sinta acolhido, se veja
e se identifique com este mundo único dos saberes e práticas
da Psicologia.
• Praça da América Latina;
• Praça dos Países de Língua Portuguesa;
• Exposição da História da Psicologia;
• Apresentação de vídeos – materiais gráficos audiovisuais;
• Mostrinha – espaço para as crianças;
• Arte inclusiva (produtos dos usuários de saúde mental, PNE,
populações tradicionais);
• Apresentação da pesquisa “Psicóloga brasileira”;
• Lançamento de série de selo comemorativo;
• Lançamento do “Não é o que parece! - 3”;
• Lançamento de livros;
• Praça de Alimentação;
• Música e cultura (shows, teatro).
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PRAÇA/EXPOSIÇÕES

DIVERSIDADE DA
PRÁTICA PSICOLÓGICA
A 2ª Mostra quer fazer emergir as práticas da Psicologia imbricadas com o desenvolvimento social e a democracia, em todos
os lugares e âmbitos, em todas as áreas de atuação e referências.

Locais de atuação:
organizações privadas e públicas, ONGs, OSSs, Oscips,
Secretarias de Estado, unidades de saúde, hospitais, órgãos de
controle social, prefeituras, escolas, universidades, consultórios,
escritórios, presídios, asilos, Varas de Família, Juizados.

PRAÇAS TEMÁTICAS DE EXIBIÇÃO
DE PÔSTERES

2 MOSTRA
Os trabalhos serão inscritos por ENTRADA
profissionais de
todo o país
e apresentados no formato de pôsteres, dispostos por praças
temáticas ou no formato de vídeos, exibidos em ocas.
Cada praça terá uma ágora para encontros, debates e apresentações.
Uma grande e diversa estrutura que permite agregar os coletivos por afinidade de temas, com o cuidado de não segregar do
macro, pois os espaços foram projetados com espaço livre para
circulação entre as praças.
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Nas praças serão apresentados trabalhos de uma variedade de
áreas e processos da Psicologia, nos quais estão presentes as
práticas dos psicólogos.
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PROJETO:

OCAS: PONTOS DE ENCONTROS
Na ocas, haverá projeção de filmes e vídeos produzidos
por psicólogos:
– as práticas inscritas como vídeos
– produções da Psicologia brasileira nos últimos anos.
Com temas rotativos, as ocas são espaços dinâmicos, de interatividade entre o público, os trabalhos expostos e seus autores.

Áreas
OCA- RODA DE CONVERSAS
1) Assistência Social
2) Comunicação Social
3) Comunidade
4) Controle Social
5) Cultura
6) Defesa Civil
7) Direitos Humanos
8) Educação
9) Esporte

2 MOSTRA10) Formação
Nacional em Práticas em Psicologia

11) Habitação
12) Mobilidade Urbana e Trânsito
13) Mundo Digital
14) Mundo Jurídico
15) Questões Étnicas
16) Questões de Gênero
17) Questões da Terra
18) Saúde
19) Trabalho.

www.votupoca.com.br
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RODAS DE CONVERSA

5) Processos culturais
6) Processos educativos
Os processos de trabalho são desenvolvidos pelas e pelos pro7) Processos formativos
fissionais
da Psicologia, utilizados em suas práticas, visando à
OCA- RODA DE CONVERSAS 2 MOSTRA
2
MOSTRA
SALA
DOS
Nacional
Práticas em Psicologia
8) Processos formativos
de em
psicólogos
intervenção em aspectos psicológicos de indivíduos,
grupos,
cole- ESPELHOS
9) Processos grupais
tivos diversos e instituições.
10) Processos de mobilização social
As rodas de conversa versarão sobre os processos de traba11) Processos organizativos
lhos dos psicólogos e sobre a Psicologia nas políticas públicas.
12) Processos de orientação e aconselhamento
1) Processos de acolhimento
13) Processos de planejamento e gestão pública
2) Processos de acompanhamento
14) Processos terapêuticos.
3) Processos de avaliação
4) Processos de comunicação

Saberes e práticas
profissionais
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PAINÉ

Uma categoria que cresce:
200 mil psicólogas e psicólogos
131 mil estudantes
INFORMAÇÕES PARA
PATROCINADORES:
Conselhos: experiência em
realização de eventos
Os Conselhos de Psicologia têm uma expressiva experiência na
realização de eventos com ampla participação de profissionais,
estudantes e sociedade em geral. Promoveram a realização de
muitos eventos que envolveram milhares de pessoas na última
década. Como referência dessas atividades pode ser apontada a 1ª
Mostra de Práticas Profissionais, realizada em 2000, à qual acorreram cerca de 15 mil pessoas. Foram cerca de 1.500 trabalhos,
apresentados por 5 mil psicólogos e psicólogas de todo o Brasil.
A cada três anos, os Conselhos realizam Congressos Brasileiros de Psicologia: Ciência e Profissão (CBP), com o apoio
de outras organizações profissionais. Já foram realizados três
Congressos, todos em São Paulo, SP. O último reuniu sete mil
psicólogas e estudantes de todo o país, em setembro de 2010.
Além desses, o Conselho Federal de Psicologia realiza,
anualmente, seminários nacionais que discutem temas candentes da profissão.

VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO
DA 2ª MOSTRA
A divulgação da 2a Mostra está organizada para atingir cerca de
trezentas mil pessoas em todo o país. São, sobretudo, psicólogas,
psicólogos e estudantes de Psicologia, que serão alcançados por
diversas vezes, por meio de diferentes tipos de materiais.
A divulgação da 2a Mostra a profissionais e estudantes usará
ampla gama de veículos de comunicação já existente nos Conselhos Regionais e Federal de Psicologia, além de outros criados
especialmente para a 2a Mostra. Serão enviados boletins, via
internet, aos e-mails dos mais de 200 mil profissionais cadastrados, além de panfletos encartados nas publicações cotidianas
dos Conselhos e matérias em jornais institucionais.
Já está em funcionamento uma página na internet, pela
qual serão feitas as inscrições, e que será uma grande biblioteca
do evento. Redes sociais, como Twitter e Facebook, também estão sendo usadas para a divulgação da Mostra. Calendários, marcadores de página e panfletos serão distribuídos em eventos da
Psicologia, a partir do final de 2011 até o momento da 2ª Mostra.
Partindo do Conselho Federal, os profissionais receberão, no

mínimo, oito correspondências com informações sobre a 2a Mostra e seus patrocinadores. Além disso, os Conselhos Regionais
enviarão, nesse período, suas correspondências locais, aumentando para doze o número de vezes que cada psicólogo receberá
em sua residência as informações sobre o evento.
Nosso sistema de divulgação por cartazes incluirá mais de
1.500 locais de trabalho de psicólogos (clínicas, hospitais, postos
de saúde, entre outros), onde serão vistos tanto por profissionais
da Psicologia quanto pela população que frequenta esses espaços.
Além disso, 140 mil profissionais receberão, pelo menos
vinte vezes, um boletim eletrônico com informações sobre a
Mostra e seus apoiadores. Os boletins trarão sempre informações novas sobre o andamento da organização do evento, sua
programação, sua repercussão em redes sociais, entre outros.
Ao mesmo tempo, os 420 cursos de Psicologia têm sempre
ótima disposição para publicar materiais de divulgação das atividades promovidas pelos conselhos profissionais. Nesse sentido,
além dos mais de 10 mil professores que trabalham nesses cursos, esse material será conhecido por mais 131 mil estudantes
de Psicologia em todo o Brasil.

Em 2012 a profissão da
Psicologia no Brasil completará
50 anos.
CONTRAPARTIDAS AOS
PATROCINADORES

1 Plano de mídia pleno: anúncios em veículos de comu-

nicação impressos, materiais de divulgação, materiais
gráficos, materiais promocionais, kit expositor, sinalização interna e externa, mídia externa, busdoor e outdoor.

2 Comercial veiculado no telão do anfiteatro, na abertura,
no intervalo e no encerramento das atividades culturais.

3 Citação da empresa/instituição no cerimonial de abertu-

5 Estande equipado com TV Plasma, DVD Player, compu-

4 Logo do apoio na publicação encadernada do relatório

6 Associação da imagem do patrocinador a um evento

ra e nas apresentações culturais.

do evento, com repercussão por período prolongado,
inclusive com publicação em formato online, disponível
no site do Conselho Federal de Psicologia para download gratuito.

tador e acesso à internet.

sustentável, com ideologia de desenvolvimento social.

