
A FRENTE é a união ética, científica e política em defesa 
da nossa profissão em seus diferentes campos de atuação.  
 
Por que FRENTE?
Somos FRENTE porque somos a união de Psicólogas 
(os, es) articuladas com pessoas de todos os estados 
do nosso imenso Brasil, diferentes coletivos e entidades 
da categoria que perceberam que, somente unidas 
(os, es), teremos a força  para alcançar as mudanças 
necessárias ao pleno exercício da nossa profissão.   
 
Somos diversos/plurais, temos áreas de atuação diferentes 
uns dos outros e posicionamentos diversos também, mas de 
uma coisa não abrimos mão - A defesa do nosso trabalho 
em condições dignas para que possamos acolher as muitas 
demandas da população que atendemos. 
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Somos uma categoria profissional que se expandiu 
fortemente, especialmente na última década. vvVivemos 
um forte processo de interiorização, atingindo uma 
população antes excluída do acesso aos serviços da 
Psicologia. A partir da aprovação da nossa Constituição 
Federal Cidadã, a Psicologia foi desafiada a integrar 
as políticas públicas e a assumir o seu compromisso 
social, enquanto ciência e profissão, no compromisso de 
contribuir com a transformação das condições de vida 
que constituem os seres humanos. Ampliamos os espaços 
em que estamos inseridos assim como os segmentos da 
população a quem prestamos serviços. Construímos um 
projeto de Psicologia que integra contribuições da ciência, 
colocando-as a serviço da superação de importantes 
problemas nacionais, regionais e locais. Somos agentes 
de transformação social, contribuindo para a construção 
de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. 

PSICOLOGIA: UMA HISTÓRIA 
DE LUTA E DE ÊXITOS

Temos uma composição diversa, plural, com colegas 
de diferentes regiões, diferentes áreas da Psicologia 
e diferentes contextos de trabalho. Essa diversidade, 
mais uma vez, gera uma unidade de ação, voltada 
para consolidar a Psicologia como instrumento para 
mudanças e transformações.
Uma profissão, que para cumprir a sua missão, precisa 
de efetivo reconhecimento da sua importância, traduzido 
em condições adequadas de trabalho e remuneração.

O QUE NOS DEFINE OU É ISTO 
O QUE SOMOS:
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Somos diversos. Há entre nós uma enorme unidade, 
que começa no conjunto de princípios, valores e 
como potência da nossa ação transformadora.  

Não somos partidários e não estamos a serviço de 
nenhum movimento ou grupo organizado dentro, 
ou fora da profissão. Mas, temos lado e um firme 
propósito: a defesa da Psicologia, em todos os 
espaços em que ela está ou pode estar ameaçada. 

Queremos que o Conselho Federal de Psicologia 
seja um instrumento de valorização da nossa 
profissão, de estímulo ao seu desenvolvimento 
contínuo e que, para tanto, atue sempre junto das 
demais entidades da Psicologia.

Como Frente, buscamos que o Conselho Federal 
seja, também, um ator importante na luta por uma 
sociedade democrática e justa. Democracia e justiça 
social são fundamentais para a saúde psíquica de 
todos, todas e todes. 
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Região Norte

Fabiane Fonseca - CRP 20/05123 AM
Carla Isadora Canto - CRP 10/03378 AP

Região Nordeste
Alessandra Santos de Almeida - CRP 03/03642 BA
Izabel Hazin - CRP 17/06573 RN
Nita Tuxá Edilaise Santos Vieira - CRP 03/25213 BA
Clarissa Paranhos Guedes - CRP 13/07675 PB
Antonio Virgílio Bastos - CRP 03/276 BA
Evandro Morais Peixoto - CRP 02/16299 PE
Jefferson de Souza Bernardes -  CRP 15/02491 AL
Juliana de Barros Guimarães - CRP 02/10764 PE
Rosana Mendes Éleres - CRP 22/00688 MA

Região Centro-Oeste

Gabriel Henrique Pereira – CRP 18/2762 MT
Obadeyi Carolina Saraiva - CRP 01/18298 DF

Região Sul

Marina de Pol Poniwas - CRP 08/13821 PR
Neuza Maria de Fátima Guareschi - CRP 07/01309 RS
Célia Mazza de Souza - CRP 08/02052 PR

Região Sudeste
Roberto Chateaubriand - CRP 04/06914 MG
Ivani Francisco de Oliveira - CRP 06/121139 SP
Raquel Souza Lobo Guzzo - CRP 06/00577 SP
Pedro Paulo Gastalho de Bicalho - CRP 05/26077 RJ
Maria Carolina Fonseca - CRP 16/02644 ES
Rodrigo Acioli Moura - CRP 05/33761 RJ

QUEM SOMOS
Diretoria: Pedro Paulo Bicalho CRP-05/26077 RJ 

Ivani de Oliveira CRP-06/121139 SP 
Célia Mazza  CRP-08/02052 PR 
Izabel  Hazin  CRP 17/06573 RN
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- De Uma sociedade democrática, socialmente 
justa, ambientalmente sustentável.
 - De que toda a diversidade humana seja 
valorizada e não enfrente nenhum tipo de 
preconceito, discriminação ou violência.
- Da construção de uma sociedade pautada nos 
valores da solidariedade, fraternidade e diálogo.
- De uma postura que abraça a Psicologia como 
ciência e profissão em toda sua diversidade.
- De condições de trabalho dignas compatíveis com 
a nossa formação.
- De políticas públicas que assegurem o acesso aos 
serviços da psicologia.
- Do espaço historicamente construído de nosso 
exercício profissional.
- De  formação sólida, científica e embasada nos 
princípios éticos.

- Enfrentar os desafios de um mundo do trabalho 
cada vez mais adverso para os trabalhadores 
trabalhadoras da psicologia.
  - Enfrentar o crescente processo de precarização da 
educação e da formação em psicologia buscando 
qualificar cada vez mais o exercício profissional.
- Lutar por um estado que amplie e fortaleça as políticas 
públicas que assegurem o acesso da população aos 
serviços da psicologia.
- Enfrentar as ameaças à construção dos valores de 
cidadania, democracia e promoção da inclusão social tão 
fundamentais para a psicologia.
- Organizar a estrutura do conselho federal de 
psicologia implementando as condições necessárias 
para atender a uma profissão que cresce e se 
diversifica de forma acelerada
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