
“Nenhum passo atrás, nenhum direito a menos” 

I Fórum de Controle Social e Políticas Públicas do CRP-PR 

 

Nós, Psicólogas e Psicólogos reunidas(os) no I FÓRUM DE CONTROLE SOCIAL E 

POLÍTICAS PÚBLICAS DO CRP-PR, realizado em 30 de junho de 2018, reafirmamos nosso 

compromisso com a defesa intransigente dos direitos sociais e das políticas públicas, em 

nossos municípios, no estado do Paraná e no nosso país. Manifestamos intensa 

preocupação quando às violações de direitos e com o acelerado processo de 

desconstrução das políticas públicas. Esta situação é consequência do regime fiscal 

austero com que as políticas sociais vêm sido geridas, amplia as desigualdades e 

vulnerabilidades sociais e aprofunda processos de criminalização e higienização da 

pobreza. 

O Brasil atravessa uma das mais intensas crises sociais, políticas e econômicas de 

sua história. A violência e as injustiças sociais avançam. Diante destes graves 

retrocessos, é cada vez mais necessário reivindicar os Princípios Fundamentais do 

Código de Ética Profissional do Psicólogo (Resolução CFP nº 010/2005), que definem que 

a categoria profissional deve basear seu trabalho no respeito e na promoção da 

liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do seu humano, apoiado nos 

valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como Psicólogas e 

Psicólogos, nos comprometemos a aprofundar nossas intervenções no controle social 

na perspectiva da ampliação do reconhecimento da Psicologia como ciência e profissão 

comprometida com qualidade de vida, incentivando a participação de colegas em ações 

democráticas e de garantia de direitos.  

Reiteramos nosso compromisso ético e político ao atuarmos nos fóruns de 

controle social, na perspectiva da ampliação da participação social, da defesa de 

direitos, em enfrentamento aos processos de exclusão, intolerância e violência.  

 Nenhum passo atrás, nenhum direito a menos!  

 Pela ampliação e fortalecimento das políticas públicas e do controle social. 
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