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III. CONTRIBUIÇÕES  DA  ACADEMIA  PAULISTA  DE  PSICOLOGIA

• Eleição de novos Acadêmicos
Election of new Academics

Realizou-se, em 15 de maio p.p., na sede da Academia, localizada na Rua
Pelágio Lobo, 107, nesta Capital, a Assembléia Extraordinária para eleição de
novos Acadêmicos, em conformidade com o art. 23, parágrafo 2º do Estatuto da
entidade. Inscreveram-se, para as duas Cadeiras vagas, nºs. 19 e 22, Lino de
Macedo e César Ades, cujas candidaturas foram aceitas em cumprimento às
normas estatutárias e regimentais. Os seus respectivos currículos tiveram sua
divulgação no Boletim anterior (nº 2/07, p. 19 a 24) para conhecimento dos
Acadêmicos votantes.

Realizado o escrutínio, ambos os candidatos foram eleitos e indicados:
para a Cadeira 19, Cesar Ades e para a 22, Lino de Macedo. A Sessão Solene de
posse será oportunamente realizada, em respeito às normas regimentais (Art.
4º, letras a a h)

• Prêmio Academia Paulista de Psicologia 2007-2009
2007-2009 São Paulo Academy of Psychology Award

Dando continuidade à tradição desta Academia de prestar reconhecimento
aos profissionais que contribuem com produção científica para o progresso da
Psicologia no País, foram recebidas as inscrições ao Prêmio Academia Paulista
de Psicologia, em atenção às normas estatutárias (Art. 2º, letra g) e em obediência
ao Regulamento dessa láurea. Terminado o prazo de inscrição, foram aceitos
os candidatos cujos trabalhos atendiam às exigências regulamentais e foi também
nomeada, pela Diretoria, a Comissão Julgadora. Após a utilização de precisos
critérios, inclusive de pontuações para os itens de avaliação e de outras
considerações, incluindo-se a análise dos pareceres dos trabalhos apresentados,
a Comissão recomendou que, para a presente premiação, caberia Menção
Honrosa à contribuição “Psicólogos brasileiros recém-formados: um retrato da
profissão no Brasil” de Alacir Villa Valle Cruces. Aprovado o relatório apresentado
pela Presidente da Comissão Julgadora em reunião da Diretoria da Academia,
com a indicação da referida láurea à citada autora. Sessão Solene será
oportunamente realizada para sua outorga.

• Renovação do Protocolo de Intenções entre o CIEE e a
Academia Paulista de Psicologia

Renewal of the Protocol of Intentions between CIEE and the
São Paulo Academy of Psychology

Transcorrido, com êxito, o período do citado Protocolo, cujo objetivo
contempla o estabelecimento e manutenção de ações conjuntas em prol do
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Yolanda Cintrão Forghieri
Cadeira nº1

“Franco da Rocha”
Deu prosseguimento às suas

atividades como docente no
Curso de Formação em
Psicoterapia Fenomenológico-
Existencial, no qual ministra as
disciplinas: Enfoque fenomeno-
lógico da personalidade  e
Aconselhamento Terapêutico; no
Curso de Pós-Graduação em
Práticas da Saúde na Escola de
Enfermagem da USP de Ribeirão
Preto em que proferiu confe-
rência sobre O Aconselhamento
Terapêutico no Plantão Psico-
lógico Hospitalar; no Curso de
Pós-graduação em Psicologia
Hospitalar, com a palestra
Abordagem Fenomenológica da
Psicoterapia Breve. Participou
como Titular da Banca
Examinadora da dissertação de
Mestrado de Gabriela F. Celidônio
sobre o tema A Daseinsanálise
na formação de psicólogos,
realizada na Universidade
Federal de Brasília. Tomou parte,
com a apresentação de seus
trabalhos e pesquisas, dos
seguintes eventos científicos
realizados em São Paulo – SP: X
Seminário da SOBRAPHE
(Sociedade Brasileira de
Fenomenologia), com a
conferência A afetividade na

prática clínica; IV Congresso de
Psicossomática e Psiconeuro-
imunologia, o trabalho intitulado
Amor e Angústia no Aconselha-
mento Terapêutico; e em Goiânia
– GO, no III Encontro de
Fenomenologia do Centro-Oeste,
com a palestra O Aconse-
lhamento Terapêutico na
recuperação da saúde existen-
cial e com o curso intensivo A
prática do Aconselhamento
Terapêutico. Além disso, em
Lisboa, participou do III Con-
gresso da Associação
Portuguesa de Filosofia
Fenomenológica e I Congresso
Luso Brasileiro de Fenomeno-
logia, proferindo a conferência
Perspectiva fenomenológica da
Psicologia: a Personalidade que
foi divulgada na íntegra em CD do
referido evento. Publicações:
resumos das conferências acima
referidas, editadas nos anais dos
respectivos eventos científicos;
capítulo no livro Temas em
Psicologia da Religião
organizado por Arcuri, G.I. e
Ancona – Lopez, M.S. com o
nome Aconselhamento Terapêu-
tico e Espiritualidade.

Carlos Rolim Affonso
Cadeira nº 3,

“Fernando de Azevedo”
Na qualidade de Vice-

presidente da A.P.P., o colega vem
dedicando-se à renovação do
Protocolo de Intenções com o
Centro de Integração Empresa-
Escola (CIEE) e este sodalício
para efetivação de atividades
comuns. Continua como Diretor
Pedagógico dos Cursos Técnicos
do Centro Assistencial e
Educacional de Pedreira e
também da Escola de
Aprendizagem e Desenvol-
vimento da referida instituição. Na
condição de membro do Conselho
de Administração da REANET
(Rede Nacional de Educação
Teleinterativa), tem emitido
pareceres a projetos relativos
aos programas de Educação a
Distância para desenvolvimento
do pessoal de empresas. Além
disso, vem empenhando-se na
realização de projetos oficiais e
particulares sobre a valorização
da vida. Para tanto, tem
participado de reuniões de um
G.A. (Grupo de Amigos) com
representantes de várias
instituições que têm como
finalidade básica o alcance desse
objetivo, como o Instituto
Brasileiro de Cultura, Conselho
Brasil – Nação, entre outras. Tem
também marcado presença nas
Sessões Solenes de posse dos
Titulares da Academia Cristã de
Letras, da qual é também Membro,

desenvolvimento da Psicologia no País, esta Academia solicitou renovação do
documento à Presidência do Conselho do CIEE, na pessoa do Prof. Dr. Paulo
Nathanael Pereira de Souza, conforme estipula a Cláusula Terceira do Protocolo,
cuja prorrogação foi cabalmente aceita.

Em decorrência, novas ações estão sendo planejadas como eventos e
premiações a trabalhos de cunho científico psicoeducacional, assim como a
realização de projetos, conforme estipula o Protocolo. Esta Academia sente-se
honrada ao renovar o presente intercâmbio com o CIEE, uma das maiores ONGs
do Brasil, a serviço da profissionalização dos nossos jovens.

• Atividades dos Acadêmicos e Laureados
Academics and Laureates activities

Registram-se aqui apenas as informações recebidas.
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bem como nas reuniões/almoço
de organizações similares, a fim
de tratarem de objetivos comuns.

Arrigo Leonardo Angelini
Cadeira nº 4,

“Almeida Junior”
O colega, Presidente desta

Academia e um dos pioneiros do
desenvolvimento da Sociedade
Interamericana de Psicologia,
especialmente por ter sido
presidente dessa importante
associação internacional e
organizador de um dos mais
transcendentes dos seus
congressos, foi convidado para
escrever um capítulo sobre o seu
legado, na obra Autobiografia de
Psicólogos Latino-Americanos,
a ser publicada pela citada
entidade. A contribuição recebeu
o nome de Minha Vivência do
Desenvolvimento da Psicologia
no Brasil. Ele prossegue com seu
empenho de levar avante esta
Academia na programação do
presente ano. Informa-se que
entre as 10 primeiras teses da
Psicologia na USP, que estão para
ser introduzidas na Internet, está
incluída a sua de doutorado,
realizada em 1953, assim
identificada: Sobre os efeitos da
Similaridade intra-senal e de
graus de derivação inter-senal
na aprendizagem verbal.

Marilda Emmanuel Novaes
Lipp

Cadeira nº 7,
“Oscar Freire”

No segundo semestre de
2007, seis orientandos da
Acadêmica terminaram seus
trabalhos, já os defenderam e
foram aprovados; foram três
teses de Doutorado e três
dissertações de Mestrado. No
semestre atual, três outros
orientandos passaram pelo
exame de qualificação e também
foram aprovados. A maioria dos
trabalhos foram realizados sobre

o stress e suas implicações em
várias áreas. Uma tese versou
sobre a teoria de Temas de Vida
do stress crônico, proposta por
Lipp. A segunda foi sobre stress
ocupacional de funcionários do
Tribunal Regional do Trabalho.
Somente uma das teses foi
diferente do contexto, referiu-se
à elaboração de uma escala
sobre adesão do tratamento para
o transtorno bipolar. Continua o
seu trabalho como Editora Chefe
da revista Estudos de Psicologia
que conta com o auxílio
financeiro do CNPq e da CAPES.
Foi presidente do III Congresso
Brasileiro de Stress realizado em
outubro último em São Paulo.
Lançou, no congresso, o livro
“Stress ao Longo da Vida”, em
co-autoria com a Dra. Lucia
Emmanuel Novaes Malagris e com
o Dr. Lucio Emmanuel Novaes.
Posteriormente publicou, em co-
autoria com o cardiologista Dr.
João Carlos Rocha, o livro
Pressão alta e stress: o que fazer
agora? pela editora Papirus, de
Campinas. Prossegue na
coordenação da pesquisa,
apoiada pela OMS, sobre a
percepção de risco que o público
leigo manifesta perante as ondas
eletromagnéticas oriundas das
instalações elétricas e também na
investigação sobre o treino
cognitivo da raiva em pacientes
com doenças coronarianas.

Exerce sua função como
Professora Titular da PUC/
Campinas ministrando aulas,
orientando dissertações e teses.
Continua como Diretora do Centro
Psicológico de Controle do Stress
e foi recentemente eleita
Presidente Futura da Associação
Brasileira de Editores Científicos
na área da Psicologia (ABECIP).

Salomão Rabinovich
Cadeira nº 9,
“Mario Yahn”

Prossegue com suas

atividades profissionais habituais
com atuação direta à consultoria
em Ética e Saúde Corporativa
dirigida às empresas e a seus
funcionários; direção da AVITRAN
(Associação em prol das Vítimas
de Trânsito) e do CEPAT (Centro
de Psicologia Aplicada ao
Trânsito) e prestação de serviços
nos hospitais e na clínica
particular em psicoterapia de
acidentados e vítimas de
seqüestros. Participa, freqüen-
temente, da Mídia, sendo
entrevistado em assuntos de
prevenção de acidentes e
também em congressos sobre
sono, acidentes e outros temas
de sua especialidade. Recen-
temente proferiu conferência no
dia Mundial do Sono e Semana
Nacional do Sono na Associação
Paulista de Medicina,
desenvolvendo o tema: Aciden-
tes por sonolência excessiva e
higiene do sono. Apresentou
projeto ao CIEE em relação ao
desenvolvimento da Ética e da
Cidadania junto aos alunos do
ensino médio e superior. Tem
participado dos almoços-trabalho
com representantes de várias
Academias para tratarem de
temas comuns.

Marina P. Rojas Boccalandro
Cadeira nº 13

“Renato Ferraz Kehl”
Continua como Professora

Associada da PUC/SP e atuando
como supervisora da Clínica
Psicológica da mesma univer-
sidade. Nesta última atividade,
vem participando da triagem de
clientes, da supervisão dos
aprimorandos que realizam
psicoterapia aos matriculados na
entidade e também ela o efetua
diretamente. Na Faculdade de
Psicologia, ministra a disciplina
Transtorno do Pânico – uma
visão da Psicossíntese para
alunos da graduação em Psi-
cologia. Ainda nessa instituição,
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toma parte do Núcleo de Pesquisa
“Corpo e Psicologia: Terapias
Corporais, registrado no CNPq. É
membro da Comissão de
Avaliação do Conselho
Departamental (CACOD) da
Faculdade de Psicologia e da
Comissão Científica do XVI
Encontro dos Serviços-Escola de
Psicologia do Estado de São
Paulo, que ocorrerá nos dias 1 a
4 de outubro de 2008, na PUC/
SP. É também parecerista de
trabalhos de iniciação científica
do PIBIC-CEPE da citada Casa de
Ensino. Em consultório particular,
realiza supervisão e atende
clientes em psicoterapia. Está
previsto para junho o lançamento
do livro “Psicologia e Religião”,
organizado por Valdemar
Augusto Angerami Camon,
publicado pela Editora Cengage
Learning, em São Paulo, sendo
autora do capítulo intitulado “A
influência da religião e da
espiritualidade na teoria e prática
da Psicossíntese”.

Mathilde Neder
Cadeira nº 14,

“Aníbal Silveira”
Suas atividades profis-

sionais, ultimamente, estão
centralizadas na docência e na
orientação de teses na Pós-
graduação em Psicologia Clínica
– Núcleo de Psicossomática e
Psicologia Hospitalar na PUC/SP.
Continua atuando em vários
eventos científicos em Psicologia.
Cita-se, como exemplo, sua
efetiva participação no IV
Congresso Latino-Americano de
Psicologia da Saúde, no qual
proferiu várias conferências, a
saber: O psicólogo na atenção
básica no Sistema Único de
Saúde; A família do paciente
hospitalizado  e O trauma
secundário: o problema dos que
ajudam. Vale assinalar que se
prossegue na outorga do Prêmio
Mathilde Neder, sendo

contemplados trabalhos proce-
dentes de várias universidades:
UNIP – ICA – 1º. Lugar; PUC de
Goiás – 2º. Lugar e UNIFESP –
3º. Lugar. Em relação às
atividades da Academia, tem
participado das reuniões-almoço
que congregam representantes
de vários sodalícios, em que são
tratados assuntos de interesses
comuns.

Francisco B. Assumpção Jr.
Cadeira nº 17
“Jean Maugüé”

Durante o segundo semestre
de 2007, continuou ministrando
aulas nos cursos de graduação
(Psicopatologia e Psicologia e
deficiência) e de Pós Graduação
(Psicopatologia na Infância e na
Adolescência) do Instituto de
Psicologia da Universidade de
São Paulo. Participou, como
convidado, do Congresso
Brasileiro de Psiquiatria e de
outros eventos similares como o
Congresso Brasileiro de
Educação Especial. Ministrou
aulas em cursos na cidade de
São Paulo e em outras do interior,
bem como em capitais de outros
Estados do Brasil. No Instituto de
Psicologia, através do Projeto
Distúrbios do Desenvolvimento,
continuou com atividades de
atendimento clínico e organizou
o curso Sexualidade, cinema e
deficiência do qual participaram
diversos professores prove-
nientes de várias universidades
paulistas. Tomou parte, como
Professor Convidado, de várias
Bancas de doutorado de
candidatos procedentes de
vários cursos da USP (Psicologia,
Fonoaudiologia e Medicina, este
último em Ribeirão Preto). Também
fez-se presente, como Professor
Convidado, em Bancas
Examinadoras daquele nível de
titulação, na Faculdade de
Psicologia na PUC/SP. Publicou
trabalhos em revistas médicas

(Arquivos de Neuro-Psiquiatria)
e psicológicas (Psicologia da
Universidade Metodista de São
Paulo) bem como os livros
Autismo Infantil: novos rumos e
perspectivas e Psicofarma-
coterapia na Infância e na
Adolescência, ambos pela
editora Atheneu. Publicou também
o livro Psicopatologia Evolutiva
através da editora ARTMED.

No presente ano,
continua com os trabalhos
decorrentes do Projeto Distúrbios
do Desenvolvimento, as aulas de
graduação e de pós-graduação
bem como com as atividades
científicas conseqüentes.

Eda Marconi Custódio
Cadeira nº 20,
“João Toledo”

As publicações da
Acadêmica, nesses últimos
meses, são as que se destacam
entre suas atividades de
docência, orientação e julga-
mento de teses de doutorado e
de monografias de conclusão de
curso (TCCs). Quanto a estas
últimas, são diversas, espe-
cialmente relacionadas à área da
Psicologia da Saúde. Registram-
se suas publicações: capítulos
de livros – Inserção da avaliação
psicológica na saúde: breve
relato sobre a experiência
brasileira (co-autoria), no texto
Psicologia da Saúde: Teoria e
Pesquisa, organizado por
Siqueira, Jesus e Oliveira, e
editado pela UMESP; O
desenvolvimento intelectual de
escolares imigrantes na mata
atlântica (co-autoria) no texto
Inteligência Humana, organizado
por Cadeias e Almeida (v. 1,
Coimbra: Quarteto). Quanto a
artigos, citam-se dois em revistas
e oito em anais de congressos
(textos completos). Neste Boletim
(a. 27, n. 2, p. 49-66) é publicada
A avaliação psicológica: ensino
e pesquisa na década de 60 e na
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denominada Encontro: Revista de
Psicologia (a. 11, n. 15, p. 165-
174), o trabalho: Redes de apoio
social para homens da Terceira
Idade de uma cidade da Região
do Grande ABC . No 1º
Congresso Brasileiro de
Psicologia, publicou também em
co-autoria, nos correspondentes
Anais (CD-Rom, ISBN, 978-85-
7814-000-7) os seguintes artigos:
Avaliação Psicológica na área
da Saúde: resgate da realidade
no início da formação pela Lei
nº. 4.119/62 e Estratégias de
atuação psicológica de
estagiários nos hospitais da
Região do Grande ABC. No 7º.
Congresso Nacional de
Psicologia da Saúde: Intervenção
em Psicologia e Saúde, realizado
na Universidade do Porto
(Portugal), publicados em Actas
(ISPA, Lisboa): Promoção da
saúde mental no atendimento a
estudantes e supervisores do
último ano de um curso de
graduação em Fisioterapia (p.
183-186); Expressão Lúdica em
crianças hospitalizadas (p. 435-
438); A imagem corporal de
indivíduos com paraplegia: um
estudo exploratório (p. 439-442);
e Percepção de fatores de risco
e proteção para o uso de
substâncias psicoativas entre
adolescentes (p. 467-470). Vale
também destacar sua parti-
cipação como presidente da
Banca Examinadora das
seguintes teses de doutorado no
IPUSP: Estudo sobre a esta-
bilidade temporal do Rorschach,
sistema compreensivo de Exner,
defendida por Antonio Carlos
Pacheco e Silva e Caracte-
rização da personalidade de
pacientes com transtorno de
pânico por meio do método de
Rorschach; Contribuições do
Sistema Compreensivo por Paulo
Francisco de Castro.

Roberto Kanaane
Cadeira nº 21,

“Raul de Moraes”
Nos últimos meses, o colega

centralizou suas atividades
profissionais na UMC e na
UNIMONTE. Na primeira univer-
sidade, é Gestor Acadêmico dos
Cursos Seqüenciais em Gestão
e do Curso de Tecnologia em
Hotelaria, como também é
coordenador da Pós-graduação
em Administração Hospitalar, em
Administração Hoteleira, em
Marketing da Qualidade Total e em
Controladoria Estratégica. Além
disso, coordena o curso M.B.A.
em Gestão de Pessoas e nele
ministra a disciplina Desen-
volvimento de Recursos
Humanos e é docente de
Metodologia da pesquisa em
nível de pós-graduação. Na
segunda universidade, isto é, na
UNIMONTE, leciona as disciplinas
de sua especialidade na FATEC,
na Pós-graduação em
Administração de Empresas na
PUC/SP e na Pós-graduação em
Gestão Mercadológica em
Turismo e Hotelaria na ECA-USP.
Nesses cursos de pós-
graduação, orienta pesquisas.
Participou de congressos,
proferindo conferência sobre
planejamento estratégico e ética
nos negócios no XXI CIHAT -
Congresso Internacional de
Gastronomia, Hospitalidade e
Turismo e Arena Gastronômica
na Nova Equipotel. Publicou, no
número anterior deste Boletim, um
artigo sobre gestão de pessoas
e outros para revistas destinadas
ao grande público. Além disso,
lançou o l ivro Gestão
Empresarial: casos e conceitos
de evolução organizacional pela
Saraiva. Concomitantemente tem
assessorado empresas e
instituições de saúde através da
prestadora de serviços que
dirige.

Geraldina Porto Witter
Cadeira nº 23,

“Dante Moreira Leite”
Segue exercendo a função

de Coordenadora Geral dos
cursos de Pós-graduação
stricto-sensu da Universidade
Castelo Branco e colaborando,
como sempre, com outras
instituições educacionais.

Nesses últimos meses, além
do seu trabalho docente e
administrativo, a colega centra-
lizou-se nas publicações de livros
e seus capítulos, artigos para
revistas científicas e jornais. Além
disso, participou como pro-
fessora convidada do doutorado
de Maria Regina Péres, cuja tese
denominada Psicopedagogia -
limites e possibilidades a partir
de relatos de profissionais, na
PUC – Campinas. Os livros por
ela organizados foram os
seguintes: Problemas Psi-
cossociais – Análise de
Produção e Produção Científica
e Psicologia Educa-cional,
ambos impressos pela Anadarco
Editora, em 2007. Neste mesmo
período, publicou o l ivro
Repensando a Educação pela
Ateliê Editorial. Na primeira
produção, foi co-autora da
apresentação e dos trabalhos
sobre Psicologia Jurídica,
Psicologia Forense e hospita-
lização no Psycinfo; na segunda,
também fez a apresentação e
publicou, em co-autoria, vários
outros capítulos relacionados
com o ensino da ciência,
Psicologia do Idoso, o brincar na
pré-escola, produção científica
em um periódico de Psicologia e
nos anais dos congressos de
iniciação científica. Nos termos
de contribuições para as revistas
de Psicologia, a colega escreveu
os artigos em co-autoria:
Religiosidade: 43 anos de
História de um exercício de
pesquisa na Revista Psicologia
Escolar e Educacional, 2007,

\
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11(1): 153 – 163; Importância das
Sociedades / Associações
Científicas: desenvolvimento da
ciência e formação do
profissional pesquisador no
Boletim de Psicologia, 2007, LVII
(126, p. 1-14) e também Gravidez
na adolescência: conheci-
mentos e prevenção entre jovens,
neste Boletim, n. 2/07, 2007.
Também contribuiu com resenhas
ao Psico-USF, 2007, 12(1): 127-
128 e em Estudos de Psicologia,
2007, 24(3): 407-408. Escreveu
19 artigos para grande público
nos jornais de Mogi das Cruzes.

Maria Regina Maluf
Cadeira nº 28,

“Maria da Penha”
Futura Presidente da SIP e

membro da Comissão Assessora
para organização do XXXII
Congresso Interamericano de
Psicologia, que se realizará na
Guatemala em julho de 2009.
Atendendo a solicitações de
órgãos da imprensa, rádio e
televisão, tem-se manifestado
sobre questões da atualidade
referentes à área educacional. No
âmbito das atividades do Grupo
de Pesquisa “Escolarização Inicial
e Desenvolvimento Psicológico -
EIDEP”, vem dando continuidade
aos projetos sobre desenvol-
vimento infantil: referentes às
relações entre compreensão
social e pragmática da linguagem,
à Metalinguagem e alfabetização:
e sobre aprendizagem da
linguagem escrita em crianças e
adultos. Participam desses
projetos alguns ex-orientandos
membros do GP, bem como alunos
de mestrado e de doutorado.
Continua colaborando com
organizações voltadas para a
pesquisa em Psicologia, sob a
forma de emissão de pareceres,
de consultoria, e por meio de
minicursos, simpósios e
palestras.

Aidyl M. de Queiroz Pérez-
Ramos

Cadeira nº 30,
“Paula Souza”

Suas atividades profissionais
desses últimos meses referem-
se, principalmente, à participação
em congressos; elaboração de
pareceres; publicações de
artigos; orientação de
investigações a nível univer-
sitário; trabalhos junto a
associações de classe, além dos
referentes à sua função de
editora deste Boletim e à de
Secretária Geral da Academia
Paulista de Psicologia. Desse
conjunto, destacam-se sua
efetiva participação no II
Encontro Científico de Pós-
graduação, patrocinado pelo
Hospital de Reabilitação de
Anomalias Craniofaciais (HRAC)
da USP (Bauru), no qual
apresentou uma comunicação,
em co-autoria, sobre o
desenvolvimento socioemocional
de crianças surdas com implante
coclear; no XII Simpósio da
ANPEPP, tomou parte do G.T.
Brinquedo, Aprendizagem e
Saúde; e também do curso para
brinquedistas, patrocinado pela
Associação Paulista de Medicina,
realizado em São Paulo.
Recentemente, foi convidada
para contribuir com trabalhos no
XXVI Encontro Anual – Helena
Antipoff, em Belo Horizonte. Com
respeito a publicações, além do
Editorial, escreveu o artigo
Contribuições ao Módulo
História da Psicologia no
Sistema de Ensino da BVS-Psi
no Boletim a. XXVII, n. 02, 2007 e
no presente sobre o citado
Módulo e sobre dependentes
químicos. Tem comparecido às
reuniões, na qualidade de
Membro do Conselho da Colméia
e da Associação Brasileira de
Brinquedotecas.

Emitiu pareceres para o
recadastramento da Profª. Dra.
Dóris Lieth Peçanha junto à pós-
graduação da Escola de
Engenharia da USP (São Carlos),
também para um projeto de
programação eletrônica de
Clínica-Escola universitária, além
dos manuscritos para revistas.
Tomou parte de várias reuniões,
na qualidade de um dos diretores
da Associação Brasileira de
Editores Científicos em Psicologia
(ABECiP). Foi indicada, junta-
mente com outros membros da
SIP (Sociedade Interamericana
de Psicologia) para receber
reconhecimento sobre os
serviços prestados à Psicologia
no próximo Congresso dessa
entidade a ser realizado em
Guatemala, em 2009. Em relação
a este Boletim, além das funções
de rotina, envidou esforços para
sua inscrição na base de dados
da Redalyc (Red de Revistas
Científicas de América Latina, el
Caribe, Espana y Portugal). Em
relação à Academia, colaborou
no planejamento de atividades
para o presente ano,
especialmente com respeito à
avaliação de trabalhos para
outorga do prêmio instituído por
este sodalício.

Vera Barros de Oliveira
Cadeira nº 35,
“Elsa Barra”

Na qualidade de docente da
Universidade Metodista de São
Paulo (UMESP), a Acadêmica
prossegue com suas atividades
junto à graduação em Psicologia
e à Pós-graduação em Psicologia
da Saúde. No primeiro caso,
supervisiona estágios em
Psicologia Aplicada à Educação
e, no segundo, ministra as
disciplinas: Processos Cogni-
tivos e Ciclo Vital e Jogos
Simbólicos em Psicopedagogia.
Segue orientando várias
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dissertações, que têm como eixo
principal o lúdico e inicia uma
nova pesquisa intitulada O
brincar e a saúde: dez anos de
produção científica universitária.
Também pertence a várias
Comissões Editoriais de revistas
científicas em Psicologia, de
Conselhos Deliberativos de
Associações relacionadas com
a citada ciência e de Comissões
Científicas de congressos
internacionais (ex.: Congresso
Internacional de Brinquedotecas)
e nacionais (ex.: II Congresso
Brasileiro de Psicologia da
Saúde). Escreveu dois capítulos
de livros: O brincar no hospital e
a aderência ao tratamento. In
Oliveira, V.B.; Siqueira, M.M.M. &
Jesus, S.M. (Orgs.) Psicologia da
Saúde: Teoria e Prática. São
Bernardo: Universidade Meto-
dista de São Paulo; e O lúdico e
a dinâmica corpo-mente no ciclo
vital. In: Valle, L.E.L.R. & Pinto,
K.O. (Orgs.) Mente e Corpo. Rio
de Janeiro: Wak. Publicou na
revista Psique: Ciência & Vida,
Edição Especial, a.1, n. 2, p. 14-
17, 2007, o artigo Visão Atual da
Psicopedagogia.

Edda Bomtempo
Cadeira nº 36,

“Washington Vita”
Prossegue suas atividades

como professora orientadora do
programa de Pós-graduação em
Psicologia Escolar e do
Desenvolvimento Humano do
IPUSP. Em abril, participou do
Curso de Difusão da ABBri
(Associação Brasileira de
Brinquedotecas) em parceria com
a USP – Reitoria Cultura e
Extensão e Hospital Universitário
- com a palestra intitulada Nossas
crianças continuam a ser
criativas e espontâneas em
tempos de Barbie, Power
Rangers e brinquedos
educativos. Em Natal, no XII
Simpósio de Pós-graduação e

Pesquisa em Psicologia,
coordenou o grupo de trabalho
intitulado: Brinquedo, Aprendi-
zagem e Saúde. Além dessas
atividades, prossegue como
Conselheira da ABBri e da
Fundação Abrinq, participando
de suas reuniões.

Ceres Alves de Araújo
Cadeira nº 39
“Leão Bruno”

Nas funções de Professora
Associada da PUC/SP, atua como
docente e orientadora no
Programa de Estudos Pós-
graduados em Psicologia Clínica
e como coordenadora do Curso:
Imagem Corporal na Contem-
poraneidade,  do COGEAE
(Coordenadoria Geral de
Especialização, Aperfeiçoamento
e Extensão). Tem participado de
bancas de dissertação de
Mestrado e de teses de
Doutorado em universidades em
São Paulo. Tem atuado como
parecerista de revistas nacionais
relacionadas com a Psicologia. É
também Professora Convidada no
Curso de Administração de
Recursos Humanos do Programa
de Educação Continuada da
Fundação Getúlio Vargas, onde
ministra a Disciplina Fatores de
risco, de proteção e de
resiliência nas condições de
trabalho. Além disso, é docente
do Curso de Formação de
Analistas da SBPA – Sociedade
Brasileira de Psicologia Analítica,
dirigindo Seminários sobre
Desenvolvimento Humano.
Participou do Curso Famílias
Reconstituídas, oferecido pela
SBPA, ministrando palestra sobre
Os filhos de famílias recons-
tituídas.

Tem participado de
Mesas Redondas em eventos
científicos relacionados com o
desenvolvimento humano e com
o autismo. Publicou o capítulo –
Teorias afetivas e autismo no

livro Autismo Infantil do
Acadêmico Francisco B.
Assumpção Jr. (Cad. 17) e de
Kuczynki, E. (São Paulo: Editora
Atheneu, 2007) e tem sido
participante assídua na coluna
mensal sobre Família na Revista
Eletrônica Vya Estelar da UOL.
Ademais, tem levado avante dois
projetos de pesquisa: O
processo da simbolização no
desenvolvimento humano e
Fatores de risco, de proteção e
de resil iência no desen-
volvimento humano.

Eunice Maria L.S. de Alencar
M.C.r nº 5

As publicações da colega
nesses últimos meses são as
seguintes: 15ª. Edição do livro
Psicologia. Introdução aos
Princípios Básicos do
Comportamento (Editora Vozes);
o capítulo em co-autoria com Maria
de Fátima Bruno Faria,
denominado Criatividade nas
Organizações. Elementos
Subjacentes; no livro Criativi-
dade, organizado pelo SESI –
Departamento Nacional e o artigo
Criatividad en el contexto
educacional importância e
desafios. Revista Pedagógica:
Maestros, v. 13, n. 31, p. 5 a 9,
Deciembre de 2007, publicada
no Peru. Participou em Mineápolis
(Estados Unidos), com
apresentação de trabalho, no
54th Annual Convention National
Association for the Gifted
Children. Tomou parte da
Comissão organizadora da 7th
Biennal Conference da
Federação Ibero-Americana do
Conselho Mundial para o
Superdotado, que ocorrerá na
Pontifícia Universidade Católica
do Peru em Lima, em agosto p.f.
Ademais, tem dado continuidade
às atividades de docente e
orientadora de dissertações na
PUC de Brasília.
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Nota: A Diretoria, consciente da importância das contribuições profissionais e científicas
que nossos colegas vêm realizando, cujo conhecimento os demais integrantes da Academia
e também outros psicólogos podem ter especial interesse, solicita a todos os seus membros,
bem como aos laureados, que remetam tais informações à Secretaria, durante o penúltimo
mês do semestre anterior à publicação do próximo número deste Boletim. Reiterando o pedido
feito por Circulares e Boletins anteriores, lembra aos prezados colegas que o próximo período
para remessa dessas informações encerrar-se-á em 31 de outubro de 2008.

Maria Helena Novaes Mira
M.C.r nº 6

Continua desenvolvendo o
PACC (Programa de Avaliação
Cerebral Criativa) com novos
modelos de atividades. À medida
que vai obtendo dados na sua
aplicação, vai realizando pes-
quisas sobre eles, a fim de
controlá-los e verificar a sua
veracidade. Como modalidade de
avaliação dos resultados, tem
realizado encontros com os
grupos idosos participantes do
programa. Prossegue prestando
assistência à 3ª Idade, a fim de
aumentar a criatividade e a
socialização desse grupo.
Publicou um novo livro
denominado Paradoxos
contemporâneos, editado pela
Papers S.A.

Norberto Abreu e Silva Neto
M.C.r nº 8

Na qualidade de professor
Titular da UnB, o colega
prossegue ministrando aulas em
nível de graduação em Psicologia
e de pós-graduação no Programa
de Psicologia Clínica e Cultura,
além de tomar parte do Comitê de
Ética na Pesquisa do Instituto de
Ciências Humanas também
vinculado a essa universidade.
Participou da Banca Examinadora
para Análise do Progresso
Funcional para a classe de
Professor Associado do
Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (CEPE) como também
na qualidade de presidente da
banca do mestrado de Yassue

Imuzuka, cuja tese foi assim
intitulada: Vivências de
Dekasseguis Apreendidas
através do Psicodiagnóstico de
Rorschach.

Nos congressos inter-
nacionais e nacionais, o colega
marcou sua presença no
International Wittgenstein
Symposium: Fenomenologia
Transcendental (...) realizado na
Universidad de Castilla – La
Mancha de Ciências Jurídicas y
Sociales  com o trabalho
Wittgenstein, Marx and
Language Criticism: The
Philosophie of self –
consciousness. Na Universidade
de Milano, Itália, colaborou com a
palestra Intervenção psicológica
e direção espiritual (...), tendo
como tradutor o Prof. Dr. Geraldo
José de Paiva do IPUSP. O evento
gerou notícia publicada na
Psicologia della Religione, ano
12, nº. 2, p. 7-8 da Societá
Italiana de Psicologia della
Religione. No Brasil, assistiu o
XXVI Encontro Anual Helena
Antipoff, VI Encontro Inter-
institucional de Pesquisadores em
História da Psicologia, em Belo
Horizonte, apresentando o
trabalho intitulado: Produção
Bibliográfica sobre Rorschach
e outros métodos projetivos no
Brasil: 1932 – 1989. Ademais,
participou da Comissão Organi-
zadora do II Encontro Latino-
americano de Intercâmbio em
Psicologia realizado durante o XII
Simpósio da ANPEPP, em Natal,
RN. Concomitantemente,

colaborou como revisor e
parecerista de várias revistas de
Psicologia de São Paulo, Brasília,
Natal e Maringá.

Alberto Pereira Lima Filho
Laureado 2000-2002

Neste semestre, deu
prosseguimento a seu trabalho
com grupos de estudo
multidisciplinares em Psicologia
Analítica em São Paulo,
Sorocaba e Rio de Janeiro. Os
estudos organizam-se em torno
do tema “Mitologia Grega”.
Permaneceu engajado com o
desenvolvimento do Fórum de
Psicologia Junguiana, cujo site
encontra-se ativo. No momento,
prepara uma atividade de estudos
através da Internet. Organizou
palestras e cursos oferecidos
por sua prestadora de serviços,
a Opus Psicologia e Educação
Ltda. Apresentou-se com três
trabalhos no XI Encontro Nacional
e VIII Congresso Nacional de
Gestalt Terapia, no Rio de Janeiro
(Ernesto Nazareth: o tradutor da
alma brasileira; O trabalho
experimental com sonhos em
Gestalt Terapia; Com quantos
todos se faz uma gestalt?).
Conhecimento e composição do
“si mesmo” real e conceitual em
abordagem ético-estética (em
parceria com Cláudia Távora).
Aguarda a publicação de um
novo livro, ainda sem título,
destinado ao público em geral.
Dedicou-se prioritariamente a seu
trabalho como psicoterapeuta.
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IV. RESENHA DE LIVROS

• LIPP, M.E.N.; MALAGRIS, L.E.N. & NOVAES, L.E. (2007). Stress ao
Longo da Vida. São Paulo: Ícone, 111 p.

Geraldina Porto Witter (Cad. nº 23) 1

UNICASTELO

O stress é hoje considerado um dos problemas de saúde mais
generalizados no mundo e é também porta de entrada para outros
comprometimentos. Muitos pesquisadores ocupam-se da matéria. No Brasil,
Marilda Emmanuel Novaes Lipp é pioneira e divulgadora de várias questões que
envolvem o assunto, ao qual tem dedicado grande parte de seu trabalho. No
presente livro, escrito em colaboração com Lúcia Emmanuel Novaes Malagris e
Lúcio Emmanuel Novais, o propósito básico é o de apresentar, ao grande público,
informações úteis para entender e evitar problemas na área, já que o stress
afeta o ser humano desde antes do seu nascimento e segue-o até a velhice.

No primeiro capítulo, os autores abordam o stress, quanto à sua relevância
para o ser humano e, por outro lado, à sua interferência “na qualidade de vida e
habilidade de ser feliz” (p. 19). São conceituados o stress emocional, bem como
o stress contagiante com as fases de seu desenvolvimento. Aqui, como nos
capítulos subseqüentes, os autores recorrem ao uso de quadros que fazem
sínteses muito úteis. O presente capítulo descreve as fases do stress que são
de grande importância para o leitor ficar ciente da evolução desse comportamento.

Em seguida, são conceituados: “stress negativo”, “stress positivo” e “stress
ideal”. Um quadro apresentado com questões que viabilizam a auto-avaliação é
de grande utilidade para a pessoa saber se está ou não estressada, inclusive
para a tomada de decisão quanto a mudar a situação ou mesmo se é conveniente
buscar um psicoterapeuta competente.

Na parte “Os estressores da vida”, os autores descrevem os desafios
face aos “estressores externos e internos”, a questão da pressa considerada
doença e a razão do pensamento influir nas emoções. Entre os quadros, é
apresentado um relativo às mudanças comportamentais que podem gerar stress,
tendo por base a escala de Homes e Rahe e sua auto-aplicação. Em um outro,
o leitor é orientado a poder conduzir-se, por auto-avaliação, em relação à “doença
da pressa”. Em outro ainda, descrevem as fontes internas do stress,  que
permitem avaliar o comportamento segundo esta direção.

1 Contato: Av. Pedroso de Moraes, 144/302 - Pinheiros - CEP 05420-000 – São Paulo, SP. Tels.:
3032-1968 / 4796-5156. E- mail: gwitter@uol.com.br
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São focalizadas rapidamente a vulnerabilidade e a resiliência ao stress,
temas que são subjacentes nas diferentes partes da obra. Assim, “o stress infantil”
no qual destacam, por meio de um quadro, as fontes internas e apresentam um
outro, no qual resumem sugestões para ajudar as crianças. Ao dirigirem-se aos
adolescentes, os autores apresentam um instrumento de avaliação e orientações
aos pais. No que concerne ao adulto, priorizam os genitores e os idosos, como
também sua situação no trabalho.

Na parte denominada “Como prevenir”, iniciam-na, chamando a atenção
daqueles que são diretamente responsáveis pelas pessoas. Priorizam as
estratégias, procedimentos, métodos e também as instituições voltadas para a
superação do problema. Abordam rapidamente a questão do stress, envolvendo
o luto.

Em seguida, o leitor encontrará várias medidas coadjuvantes para o controle
do stress, com destaque ao exercício físico, à alimentação adequada, ao
relaxamento e à respiração profunda. Todas acompanhadas de quadros úteis e
de orientações para busca de soluções.

A última parte compreende uma síntese clara de como se prevenir do stress
e evitar que ele atinja níveis comprometedores. “É importante, em primeiro lugar,
saber reconhecer seus primeiros sinais tanto no corpo como na mente” (p.107)
e como proceder. O Quadro 28 apresenta 21 passos no manejo do stress, de
grande utilidade. Fecham o livro com uma breve bibliografia para quem desejar
aprofundar-se na matéria.

Trata-se de uma obra com leitura motivadora, fácil e que transmite, para o
leigo, informações científicas, sugestões práticas, orientações esclarecedoras
sobre os múltiplos aspectos envolvidos no stress, incluindo comentários sobre
esse comportamento, para que não seja visto como um “inimigo poderoso” desde
que se aprenda a exercer controle sobre ele.

É um livro de apoio não somente para as pessoas que estão expostas a
situações estressantes, mas também à maioria ou quase totalidade dos seres
humanos. Além disso, é de interesse para pais, educadores, empregadores e
outros responsáveis diretamente pelo ser humano, sua educação, sua qualidade
de vida e pela criação de ambientes não estressantes. Também constitui um
bom ponto de partida para quem está interessado em começar a conhecer o
tema e, talvez, mais tarde, ser um pesquisador da área. Trata-se de um convite
em busca de um saber mais profundo sobre esse importante comportamento.

Recebido em: 16/01/2008 / Aceito em: 07/02/2008.
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