Comemorando 8 de outubro: Dia da Psicologia Latino-americana
A história não se pode mudar, mas se pode recuperá-la e repará-la, o que supõe
uma identidade que nos aproxima de um horizonte de libertação.
A chave para o nosso conhecimento está na recuperação do que é nosso. Esta
recuperação significa dignidade, sentir-se pertencendo ao nosso povo. É ter uma
tradição, cultura e, acima de tudo, é resgatar todos os costumes, formas de
organização e trabalho, valores e normas que serviram ontem e servem hoje para
a libertação.
Faz 43 anos que morreu umas das mais significativas referências da identidade
latino-americana, Ernesto Guevara, em 08 de outubro. Em 2006, na Assembléia
da União Latino-Americana de Entidades de Psicologia (ULAPSI) se decidiu
tomar esta data como referência para identidade e unidade dos psicólogos na
América Latina.
Na conjuntura atual de nossos países há muito problemas e dificuldades e
acreditamos que nós, os latino-americanos, temos propostas para enfrentar estes
desafios a partir de projetos próprios, incluindo a recuperação e a reconstrução
das referências axiológicas das culturas nativas, tais como: os valores
comunitários, o respeito pela Mãe Terra, as relações solidárias e comunitárias,
contrapondo-se aos valores individualistas da sociedade moderna. Nós,
psicólogas e psicólogos latino-americanos, deveremos nos afastar de todas as
referências da pós-modernidade, de esquemas psicológicos que se inserem no
pensamento niilista e cético.
Nós, psicólogas e psicólogos latino-americanos, desejamos participar com nossos
conhecimentos e práticas e para isso nos comprometemos com a produção de
uma psicologia latino-americana. Uma Psicologia que olhe para a América Latina,
que perceba seus problemas e responda às suas urgências e necessidades. 8 de
outubro é uma data simbólica para celebrar nossos esforços e nossas vitórias
nessa direção. É uma data para renovar nossa disposição de luta e trabalho por
uma América Latina mais justa e respeitosa da realidade de sua gente, a partir do
fortalecimento de uma Psicologia com todos e para todos.
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