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Finalidades 
o CREPOP surgiu para oferecer à Psicologia um novo olhar sobre os 
compromissos com as Políticas Públicas e com os Direitos Humanos.O 
CREPOP traz como principal propósito ampliar a atuação dos psicólogos e 
das psicólogas na esfera pública,expandindo a contribuição profissional da 
Psicologia para a sociedade brasileira e, consequentemente, colaborando 
para a promoção dos Direitos Humanos no país.Todas as ações do CREPOP 
caminham no sentido de criar referências para a prática profissional, 
definindo diretrizes para os(as) psicólogos(as) do Brasil. 
Como forma de estruturar seu propósito, o CREPOP definiu os 
seguintes objetivos: 

Objetivo geral: 
Sistematizar e difundir os conhecimentos e práticas psicológicas 
aplicados ao setor público estatal da prestação de serviços 
e do mercado profissional. 

Objetivos específicos: 
• Registrar a existência de competências acumuladas 

na profissão para o setor público estatal. 
• Identificar oportunidades estratégicas de 

participação da Psicologia na prestação de 
serviços no âmbito das Políticas Públicas. 

• Identificar as limitações tecnológicas presentes na 
atuação dos profissionais de Psicologia em Políticas 
Públicas. 

• Apresentar propostas de ação profissional que 
respondam a demandas identificadas; 

• Promover o desenvolvimento do conhecimento sobre 
Políticas Públicas nos meios académico e profissional da 
Psicologia. 

• Construir e disponibilizar referências técnicas para o 
exercício profissional no âmbito das Políticas Públicas. 

• Contribuir para a construção de Políticas Públicas 
humanizadas,fortalecendo a compreensão da dimensão 
subjetiva presente nestas políticas. 

• Promover a interlocução da Psicologia organizada com os 
espaços de formulação, gestão e execução em Políticas 
Públicas. 

Em seus princípios e finalidades o CREPOP possui 
um sentido estratégico que combina a avaliação 
das necessidades da categoria, no sentido de sua 
empregabilidade, com a ampliação da cidadania na 
socie'dade brasileira, na medida em que os(as) psicólogos(as) 
trabalham como mentores fundamentais do Estado 
democrático de direito. 



Desde 2007 
o CREPOP de São Paulo vem Investigando a atuação profissional do psicólogo nas 
diversas áreas que compõe o Estado: 
• Atuação profissional em Medidas Socioeducativas - Unidades de Internação; 
• Atuação profissional no serviço de enfrentamento à violência, abuso e exploração 

sexual contra crianças e adolescentes (Sentinela); 
• Atuação profissional na Psicologia Jurídica/Vara de Família; 
• Sistema Prisional; • 
• Programa Nacional de DST e Aids; 
• Centros de Atenção Psicossocial - CAPS; 
• Educação inclusiva; 
• Liberdade assistida; 
• Atenção à mulher sob violência de género; 
• Atuação em serviços de saúde e ação básica; 
• Atuação do Psicólogo na Educação Básica; 
• Atuação em Álcool e drogas; 
• Atuação em IVlobilidade Urbana e; 
• Atuação no CREAS. 

Em 2010 o Centro tem como objetivo a realização das 
seguintes pesquisas temáticas: 
• Atuação do psicólogo em serviços hospitalares do SUS; 
• Atuação do psicólogo no CRAS; 
• Atuação do psicólogo em políticas públicas de diversidade sexual; 
• Atuação de psicólogos em políticas públicas de esporte. 

Metodologia adotada 
Metodologicamente, o CREPOP-SP orienta-se a partir de diretrizes definidas pelo 
CREPOP Nacional. 
A metodologia utilizada abarca as seguintes etapas: 
• Utilização de um protocolo orientador, enviado pelo CREPOP Nacional 
• Protocolo de investigação é um instrumento orientador dos aspectos mais 

relevantes a serem investigados. Está dividido em 3 partes: 
Parte I - Contato com gestores que detenham informações centralizadas sobre 
programas de governo. 
Parte II - Contato com gestores setoriais responsáveis por parte definida dos 
programas do orçamento. 
Parte III - Contato com gerentes de programas ou coordenadores de ação. 

• Georreferenciamento das políticas públicas: 
» Levantamento dos programas e ações desenvolvidos pelos governos na esfera 
estadual e municipal. 

Levantamento do número de psicólogos atuando em Políticas Públicas nos 
programas dos governos nas esferas estadual e municipal (áreas de gestão e técnica). 
» Contato com o gestor de mais alto nível que detenha informações centralizadas 
sobre programas de governo. E contato com gestores setoriais (secretários, sub
secretários ou assessor destes) e gerentes de programas ou coordenadores de ação. 



Reunião Específica: 
Trata-se de debates e palestras com profissionais de referência na área, 
contatadas no decorrer do desenvolvimento das pesquisas temáticas, que 
discutam aspectos da prática profissional de interesse para a categoria que 
atua naquele contexto. 
Grupo Fechado: 
Formação de grupos de psicólogos com o intuito de aprofundar temas de 
relevância técnica na atuação profissional em um contexto específico. O 
norteamento das questões é previamente fornecido pelo CREPOP Nacional, 
cabendo ao técnico guiar as discussões. 

Organograma Metodológico 

ÁREA PRIORITÁRIA 

CHECAGEM DOS MARCOS TEÓRICOS E LEGAIS 

GEORREFERENCIAMENTO DE PSICÓLOGOS(AS) 

MOBILIZAÇÃO DOS PSICÓLOGOS (AS) 

PESQUISA ONLINE REUNIÕES ESPECÍFICAS 

REUNIÃO 
ESPECÍFICA 

GRUPO 
FECHADO 

DOCUMENTO PRELIMINAR QE REFERÊNCIAS 

CONSULTA PÚBLICA 

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA PARA 
ATUAÇÃO DOS PSICÓLOGOS(AS) 



e Polít icas 
O que é o CREPOP 

Éum 
Todas as ações do Centro caminham na direção dá 

referenciação da prática profissional, definindo diretrizes para os{as) 
psicólogos (as) do Brasil. 
O CREPOP propõe que a Psicologia tenha um novo olhar em relação 
aos compromissos com os Direitos Humanos e com as Políticas 
Públicas. É sua missão possibilitar um acesso maior da população aos 
conhecimentos da psicologia. 
O CREPOP está implementando algumas ações, como a identificação 
de oportunidades para a atuação de psicólogos(as) em novas áreas 
do espaço público; pesquisa com psicólogos(as) para identificar as 
áreas de maior interesse; parcerias entre esferas governamentais; 
disponibilização de banco de dados sobre políticas públicas no Brasil, 
dentre outras. 
O CREPOP hoje está presente em 20 estados da Federação - organizado 
nos Conselhos Regionais de Psicologia - e isso possibilita um diálogo 
ainda mais intenso com os(as) psicólogos(as). 

Breve histórico 
o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas -
CREPOP é um desdobramento do Banco Social de Serviços. 
Implementado em julho de 2006 em 13 estados brasileiros, além do 
Distrito Federal e distribuído nas cinco regiões do país,o Banco Social/ 
de Serviços em Psicologia teve o objetivo de reforçar a presença social 
da Psicologia por meio da ampliação de seu espaço nas políticas 
públicas, oferecendo serviços aos órgãos públicos em projetos sociais 
construídos em parceria. Nos relatórios produzidos sobre o trabalho 
feito durante estes dois primeiros anos,foi possível verificar que a 
experiência de participação no desenvolvimento de políticas públicas 
em seis áreas sociais foi realizada e seus resultados são excelentes. 
A construção de informações qualificadas por meio das práticas dos 
seus 1980 protagonistas, nos seus seis projetos sociais implantados, 
beneficiaram mais de 5000 pessoas. 

Princípios 
Concebido como resultado de um processo coletivo e democrático, 
o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas 
- CREPOP é um recurso do Sistema Conselhos desenvolvido para 
dar conta de uma demanda da categoria. Como tal adota como 
fundamento, os preceitos internacionais dos Direitos Humanos; assim 
como defende, por meio de procedimentos e tecnologia desenvolvidos 
coletivamente, a participação direta dos diferentes atores sociais no 
exercício do Controle Social e na formulação das Políticas Públicas 
voltadas para o bem comum e para os interesses mais amplos da 
sociedade. 



CREPOP em São Pauto 
Conselho Regional de Psicologia CRP SP 

Conselheira responsável CREPOP 
Marilene Proença Rebello de Souza 
Técnico responsável CREPOP 
Marcelo Saber Bitar 
Técnica 
Ana Maria Gonzatto 
Técnico Jr. 
Edson Ferreira Dias Jr. 

Endereço CRP SP: 
Rua Arruda Alvim, 89 
Pinheiros, São Paulo, SP 
CEP 05410020 
Telefone/Fax: (11) 30619494 
Site CRP/SP: www.crpsp.org.br 

Endereço CREPOP/SP 
Rua Teodoro Sampaio, 352, cjt. 116 \ 
Pinheiros, São Paulo, SP 
CEP: 05406 000 
Telefone/Fax: (11) 30883270 
Site: www. crepop.pol.org.br 
Email: crepop@crpsp.org.br 

CREPOP em Brasília 
Coordenação Nacional CREPOP/CFP 
Conselheiras responsáveis 
Ana Lopes e Maria da Graça Gonçalves 
Coordenador 
OlmarKIich 

Endereço CREPOP/Brasília: 
SRTVN Q 701, Ed. Brasília Rádio Center 
4° andar, sala 4024 - A, Brasília, DF 
CEP: 70719 900 
Telefone/fax: (61) 2109-0132 / (61) 21090143 
Site: www. crepop.pol.org.br 
Email: crepop.contatos@pol.org.br 


