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Psicólogos não são psicólogos. São velhos homens humanos.
Chegando, passando, atravessando. São tipicamente psicólogos.
Essa releitura de um poema de Caetano Veloso – na qual a
palavra americanos foi substituída por psicólogos – pode nos
guiar no trabalho de mostragem de saberes e práticas psi. Com
efeito, não somos psicólogos senão à medida que traduzimos e
nos espantamos com o drama da travessia humana. E só somos
tipicamente psicólogos em função do gesto tecnicamente
competente aliado ao compromisso político que nos lança nos
espaços do diálogo com nossos pares e com a sociedade. Por isto
precisamos registrar nossa presença no mundo: para reinventá-la
constantemente e, assim, fazer história.
Este livro é justamente o registro de uma experiência de articulação
entre pesquisa e prática na área de Psicologia: os 20 anos do fazer
da Clínica Psicológica do curso de Psicologia do Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde da Universidade Presbiteriana Mackenzie
(UPM) são analisados tanto quanto são festejados e colocados
à disposição de leitores, psicólogos e não psicólogos. Afinal, a
Psicologia não se esgota em si mesma e só se constitui no exercício
corajoso da intersubjetividade.
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A Clínica Psicológica, parte integrante
do curso de Psicologia da Universidade
Presbiteriana Mackenzie (UPM), tem
mostrado seu papel social, atendendo um
grande contingente de pacientes vindos
da comunidade. Cumprindo a finalidade
de prestação de serviços do Decanato
de Extensão da UPM, a formação técnica
e ética de seus estagiários é a base da
profissão exercida por eles no território
brasileiro. Este livro, organizado e escrito
conjuntamente por supervisores da área
clínica, enfatiza a história e a filosofia da
Clínica Psicológica Alvino Augusto de
Sá. Sem se apegar às linhas teóricas da
Psicologia, reúne relatos de docentes e
pesquisadores com diferentes abordagens
que consolidam os 20 anos de formação
e trabalho em prol da saúde mental no
contexto da realidade brasileira.
Roberto Rodrigues Ribeiro
Diretor do Centro de Ciências Biológicas
e da Saúde da UPM
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Apresentação

O livro Espaço de formação do psicólogo no Brasil: 20 anos da Clínica Psicológica Alvino Augusto de Sá marca um importante momento para a Clínica Psicológica e para o Curso de Psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Em consonância com a
confessionalidade característica da UPM, ao longo desses 20 anos a
Clínica tem se voltado para o crescimento e a solidificação do nome
da Instituição, o que pode ser observado por meio dos milhares de
atendimentos dispensados nesse período.
Os atendimentos, em diferentes modalidades, prestam-se a oferecer
oportunidades de atenção à saúde mental, respeitando a ética, as técnicas e o embasamento teórico próprios da Psicologia e tão bem solidificados pelo Curso desde sua implantação.
Estagiários e supervisores, em um relação intelectual e afetiva, têm
se mostrado cúmplices na sua maneira de olhar o entorno da Instituição e a realidade que o permeia trabalhando em prol da intervenção e
da prevenção em saúde mental.
Cumprindo essa missão, o Curso de Psicologia e a Clínica amalgamam-se em torno de um dos principais valores e princípios institucionais: disponibilizar a participação e a prestação de serviços à
comunidade de forma integrada ao desenvolvimento do processo de
ensino-aprendizagem. Este livro é a prova da união de uma forte equipe
em torno de um sistema complexo e intrigante que é o mundo mental
humano em suas potencialidades e dificuldades.
Benedito Guimarães Aguiar Neto
Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie
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