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PREFÁCIO 

Transfiguro a realidade e então outra realidade, 
sonhadora e sonâmbula, me cria.  

Clarice Lispector 

Os Encontros Nacionais da ABRAPSO estão inscritos no calendário 
da psicologia brasileira e latino-americana. Nesses quase trinta anos de 
história, consolidaram um determinado modo de produzir conhecimentos/de 
intervir comprometido com a crítica às condições de possibilidades que 
instituem realidades díspares e, ao mesmo tempo, com a invenção de 
possibilidades outras a serem criadas no diálogo com as pessoas com as 
quais se trabalha. 

Diálogos nos encontros, Encontros que buscam renovar diálogos. 
Reflexões históricas e conceituais em pauta, assim como discussões sobre 
temáticas e campos consolidados no universo psi estão propostos para este 
XIV Encontro Nacional da ABRAPSO. Somam-se a estes o debate sobre 
temáticas atuais que ocupam o espaço da mídia cotidianamente e se 
apresentam a cada um de nós com a arrogância que lhes é própria. 
Violências várias, direitos anunciados e a muitos negados, políticas plurais 
a serem reivindicadas e produzidas. 

O caos urbano, as (in)visibilidades, os discursos recorrentes, as 
práticas mesmas a reiterar naturalizações forçadas, os abandonos, as 
promessas, as reincidências, as histórias não contadas, as memórias 
falseadas... Lista infindável do que se apresenta como provocação a clamar 
a responsividade que nos conota, demandando a transfiguração que Clarice 
Lispector anuncia na epígrafe. 

Transfiguração a provocar, por sua vez, ainda que sonhada e 
sonambulamente, a criação de novas Marias e Clarices, eticamente 
comprometidas com o choro que irriga e fertiliza o solo necessário à 
germinação de realidades outras. Que esse XIV Encontro nos provoque 
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nesse sentido, que nos engravide do desejo da história, do debate, da luta, 
da necessidade de reinvenção de saberes/fazeres, é o que todos esperamos. 
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