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Algo se acrescenta à necessidade vital: a coragem  
de querer conhecer, a audácia do marinheiro, a vontade  

inquebrantável de  aventura que transforma as metas  
alcançadas em novos pontos de partida.
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Ao ler Práticas psicossociais em saúde mental: da diversidade teóri-
ca ao encontro de atuações, não há como não se sentir caminhando por 
um grande “jardim do saber psicológico”, perpassando por canteiros 
das mais variadas formas e solo, onde as matrizes do conhecimento 
exibem seus pressupostos ontológicos e epistemológicos, fonte da di-
versidade, característica constitutiva da psicologia: “psicologias”. 

Não bastasse tal possibilidade, deparamo-nos com encantador 
emaranhado onde a teoria entrelaça-se com o fazer, suscitando refle-
xões críticas, audaciosas, por vez, encorajando a construção de novos 
saberes: momento em que o verbo se faz ação. 

Quando pensamos já ser suficiente o que observamos, damo-
nos conta de que esse jardim possui um espaço onde uma roda de 
conversa acontece. Percebemo-nos membros dessa discussão por meio 
da apresentação realizada por seu organizador. A conversa que será re-
alizada em dois tempos: práticas psicológicas voltadas à infância e à 
adolescência e práticas voltadas ao adulto. 

O primeiro capítulo dá início à conversa, abarcando “aspectos 
conceituais e de aplicabilidade relativos aos indicadores de risco e pro-
teção para a saúde mental de mães e crianças, a partir da perspectiva 
teórica da psicopatologia do desenvolvimento”, levando-nos a ques-
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tionar qual o impacto da depressão materna para o desenvolvimento 
mental dos filhos.

O segundo capítulo traz para a roda “algumas reflexões e possi-
bilidades de intervenção concretamente vividas no campo da psicolo-
gia escolar”, buscando delimitar o campo de atuação do psicólogo es-
colar e indicando oportunidade de novas formas de trabalho.

O terceiro capítulo se faz presente discutindo “as alterações 
comportamentais envolvidas no transtorno de déficit de atenção/hipe-
ratividade (TDAH), à luz da neuropsicologia do desenvolvimento, 
suas repercussões na adaptação psicossocial do indivíduo, o papel da 
avaliação neuropsicológica como auxílio de diagnóstico, compreensão 
do quadro e a reabilitação”.

O quarto capítulo relata a experiência vivenciada por uma du-
pla de discentes do curso de psicologia, em seu primeiro encontro 
com a clínica, buscando compreender a construção das observações e 
intervenções, o envolvimento e o vínculo constituído com a criança 
atendida e a família, sem deixar de lado a avaliação do benefício de 
uma modalidade de trabalho que inclua a família no atendimento.

O quinto capítulo apresenta reflexões sobre as vivências dos 
adolescentes, no que diz respeito ao papel do gênero e sua relação com 
a vivência psíquica, considerando que a vida saudável perpassa por 
uma sexualidade autônoma.

Nessa primeira parte, foi-nos permitido percorrer as alamedas 
do desenvolvimento sob a perspectiva teórica da psicopatologia, da 
psicologia sociointeracionista de Vygotsky, da neuropsicologia, da psi-
canálise e da educação sexual. 

Entramos no segundo momento dessa conversa, cujo sexto 
capítulo propõe o “Modelo de Atenção ao Estresse”, no qual o ma-
nejo de estresse é utilizado como coadjuvante nas intervenções psi-
cológicas.

O sétimo capítulo nos leva a “refletir sobre possíveis atuações 
psicológicas, realizadas em Unidades Básicas de Saúde (UBS), por es-
tagiários de Psicologia, da Clínica Escola”, utilizando como referência 
os resultados encontrados a partir de uma pesquisa documental, reali-
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zada em um estudo de iniciação científica sobre a caracterização da 
clientela usuária das UBSs.

O oitavo capítulo traz à discussão um estudo que busca “com-
preender as vivências dos papéis femininos pela mulher contemporâ-
nea, por meio dos diálogos mantidos no grupo de apoio de um servi-
ço de reabilitação de mulheres acometidas pelo câncer de mama”.

O último assunto a ser discutido nesta conversa é abordado no 
nono capítulo, “apresentando uma reflexão sobre a proposta de gru-
pos operativos em Enrique Pichon Rivière”, integrando as experiên-
cias e delineando o percurso profissional da própria autora do estudo.

Encerra-se aqui a roda de conversa, propiciando ao leitor o con-
tato com as práticas psicológicas voltadas para o adulto e, concomi-
tantemente, promovendo a reflexão sobre o fazer da psicologia, tendo 
como arcabouço diferentes pressupostos teóricos. 

Dessa forma, concluo a prefação, ciente de que burlei algumas 
normas para sua elaboração, porém não conseguiria fazê-lo diferente, 
considerando minha forma de ser e o exercício de minha profissão, 
ora acompanhando alguns dos autores em seu desabrochar para a pro-
fissão, ora, outros, em seu tornar-se profissional, e outros, ainda, co-
mo parceiros de um mesmo fazer. 

Como desconsiderar emoção suscitada por vislumbrar tão belo 
compêndio e o vínculo estabelecido nessa trajetória de quase duas dé-
cadas com a maioria dos autores?

Profª Ms. Cláudia Correia Leite Fuhs
Universidade Paulista – UNIP
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O título deste livro bem poderia ser “Práticas psicológicas para 
além da gramática”, pois retrata, em cada capítulo, o desafio de traba-
lhar e formar estudantes de psicologia na diversidade multifacetada da 
prática psicológica. 

Partindo de um convite a todos os autores para escreverem so-
bre suas práticas profissionais e de formação de psicólogos concluí, ao 
ler o material completo, que foi uma oportunidade de dar voz aos co-
legas para expressarem seu cotidiano, expressarem suas ideias e suas 
visões do que é a prática psicológica.

Como pesquisador na área de saúde mental e estresse, deparo-
me constantemente com as “loucuras” do que é viver em uma socie-
dade onde cada vez mais temos mais e mais atribuições familiares, 
profissionais e pessoais, que roubam o tempo do ócio produtivo, o 
tempo necessário para parar-pensar-refletir. Ao permitir um espaço no 
qual pudesse parar-pensar-refletir e falar sobre o que fazemos no dia a 
dia profissional, e ao ver o resultado final do livro, percebo o quanto é 
rica a nossa experiência.

Contextualizado no foco das práticas em saúde mental em seus 
diversos contextos, o livro convida a um passeio que se estrutura no 
pragmatismo do cognitivismo, desfila pelas associações da psicanálise 
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e parece culminar no “ser-aí” da fenomenologia. Este passeio tem o pre-
fácio da Profª Cláudia Correia Leite Fuhs, coordenadora local do curso 
de Psicologia da Universidade Paulista (UNIP) – Campus Ribeirão Pre-
to – que, desde a sua implantação em Ribeirão Preto, vem de forma 
profissional, afetuosa e amiga construindo uma equipe de docentes, 
equipe esta que compõe os principais autores aqui elencados.

O objetivo de reunir todos estes textos, diversos nas orientações 
teóricas e contextos, é de proporcionar ao leitor um panorama da am-
plitude de atuação da psicologia como ciência aplicada à profissão, 
reunindo os fazeres no campo da saúde, psiquiatria, escolas, clínica e 
instituições. 

O ser humano vive em constante relação com o mundo ao seu 
entorno e desta relação se constrói um ser biopsicossocial por meio de 
um longo ciclo vital, e este foi o eixo norteador da organização do li-
vro. Para além da gramática da abordagem teórica, o livro se organiza 
a partir da prática do viver do ser humano.

Em sua primeira parte, apresenta práticas psicológicas voltadas 
à infância e à adolescência, fases estruturantes do indivíduo; na segun-
da parte, práticas voltadas ao adulto, práticas de apoio ao sofrimento 
humano, quando estabelecido. 

Mais do que proposições teóricas, os capítulos trazem reflexões 
do exercício cotidiano da profissão de psicólogo e psicóloga embasa-
dos e discutidos por princípios teóricos; por isso, digo sem reservas, 
trata-se de um passeio na psicologia para “além da gramática”.

Paulo Eduardo Benzoni
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