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Resumo* do Trabalho 3:  
Cumprindo os requisitos legais definidos pela regulamentação da profissão de 
psicólogo, o SAPP surge em 1974, como local de estágio curricular na área da 
psicologia clínica. Suas atividades visam, desde seu início, oferecer aos alunos um 
campo de experiência que garanta condições de aprimoramento ético e teórico-técnico, 
consolidando o papel de apoio e intervenção do psicólogo junto à comunidade. Assim, 
como clínica-escola da Faculdade de Psicologia (FAPSI), o SAPP se mantém em 
contínuo processo de atualização, inovação e expansão, acompanhando as mudanças 
curriculares da graduação em psicologia, bem como, as transformações sociais, 
econômicas e políticas pelas quais passa a sociedade. O SAPP propõe atividades 
alinhadas a objetivos que visam à saúde coletiva da população e a qualidade no processo 
de ensino aprendizagem no contexto universitário. Desta forma, o Serviço acolhe 
atividades de pesquisa, estimulando a integração com o Programa de Pós-Graduação da 
FAPSI e promove atividades em diferentes linhas teóricas passíveis de serem aplicadas 
em contextos diversos. O SAPP oferece atendimento à comunidade interna da PUCRS, 
bem como a população geral de baixa e média renda, a partir dos enfoques cognitivo-
comportamental, humanista-existencial e psicanalítico. As atividades oferecidas a todas 
as faixas etárias são: triagem, psicodiagnóstico, avaliação psicológica, psicoterapia 
individual e grupal, orientação e reorientação de carreira. Além destas atividades, o 
SAPP desenvolve programas que visam à prevenção primária através de intervenções na 
comunidade. Estes programas são desenvolvidos com crianças e educadores de uma 
creche e com idosos institucionalizados. Contemplando a necessidade da visão 
multidisciplinar no contexto da clínica-escola, o Serviço oferta, também, atividades de 
avaliação psiquiátrica e neurológica, assim como a modalidade de intervenção no 
campo da psicologia em interface com o Serviço de Assistência Jurídica Gratuita da 
PUCRS. Desta forma, o presente trabalho pretende relatar a experiência de “fazer 
psicologia” em uma clínica-escola de uma Universidade privada, caracterizando e 
descrevendo as atividades propostas e a clientela nela atendida. Constata-se a relevância 
das atividades desenvolvidas pelo SAPP, na medida em que, por meio da integração 
entre as demandas sociais e a formação acadêmica, consolida-se um trabalho de 
intervenção psicológica a partir da identificação de necessidades da população. Logo, o 
objetivo central do SAPP é proporcionar, por meio de suas atividades, formas éticas de 
intervenção que promovam a saúde do indivíduo em sua complexidade biopsicossocial. 
É no diálogo constante com a realidade extramuros, com a qual o SAPP interage 



continuamente, que se dá a construção de questionamentos e proposições inovadoras. 
Para tal, ressalta-se o papel fundamental da troca de experiências com outros serviços-
escola visando o genuíno aprimoramento das diversas formas de fazer Psicologia. 
 


