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• O Boletim Academia Paulista de Psicologia: seus
trinta anos de existência

The São Paulo Academy of Psychology Bulletin: 30 years of Existence

Aidyl M. de Queiroz Pérez-Ramos1

Cad. nº. 30
Universidade de São Paulo e

Universidade Paulista do Estado de São Paulo

Resumo: É difícil em nosso país, dar continuidade a uma revista científica, sem apoio
econômico das agências de fomento para sufragar as despesas que por si só ela não se
manteria. A revista em foco é um exemplo de um esforço contínuo de um grupo de
profissionais pertencentes à entidade que a promove, isto é Academia Paulista de
Psicologia. O periódico tem o seu valor não só pela missão que lhe é reservada, isto é a
preservação da história da Psicologia no País, como pelo exemplo do empenho desses
profissionais para, através desta revista, contribuiem para o progresso da psicologia no
Brasil. Tais razões justificam plenamente a realização do presente artigo, cuja finalidade,
consiste em relatar, sinteticamente, a evolução histórica do Boletim Academia Paulista
de Psicologia, nos seus trinta anos de existência. De início era apenas um informativo e
como tal era assim designado: Informações para ir prosseguindo, gradualmente, com
novas aquisições para alcançar na atualidade, o perfil de revista científica e acadêmica de
abrangência nacional e internacional. Sua evolução é caracterizada por sete fases, cada
uma delas com marcos que destacam o seu valor, para chegar a um patamar de produção
que comprova plenamente a classificação de B2, conferida pela CAPES. O artigo apresenta
as característica da revista e suas fases evolutivas.

Palavras-chave: Psicologia, periódico e história

Abstract: It is quite difficult in our country to give continuity to a scientific publication
without the economic support from promotion agencies to cope with the expenses, as it
would not be able to survive on its own. The present publication is an example of a
continuous effort of a group of professionals belonging to the entity which they promote,
the São Paulo Academy of Psychology. The importance of this periodic is not only valuable
for the mission reserved to it, that is the preservation of the history of Psychology in the
country, but also by the example of dedication of these professionals who, by means of
this publication, contribute for the progress of Psychology in Brazil. Such reasons justify
entirely the present article, with the finality of sinthetically relating the historical evolution
of the São Paulo Academy of Psychology Bulletin during its thirty years of existence.
Initially, it was just an informative bulletin and it was designated Information, and from
there on, gradually gre with new acquisitions, to reach today a profile of scientific and
academic publication of national and international relevance. Its evolution is characterized
by seven phases, each of which with distinctive marks of its values, to reach a production
stage that proves entirely the classification of B2, confered by CAPES. This article presents
the publication’s characteristics and its evolutive phases.

Keywords: Psychology, periodic and history.
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Introdução

1. Caracterização da revista
O periódico supracitado cumpriu 30 anos de existência em 2010. Dado o

seu progresso, sempre sedimentado em acontecimentos de valor, é oportuno
deixar registrado o seu percurso histórico até chegar à atualidade.

Alcançou, no ano passado, o Qualis B2, o que indica que o veículo em
análise, atingiu um nível apreciável de produção científica e acadêmica.

A revista é órgão oficial de divulgação da Academia Paulista de Psicologia,
mas é aberta a todos os profissionais que desejam nela publicar, desde que
seus manuscritos alcancem o nível de excelência exigido pela entidade
mantenedora e, sobretudo, pelo Conselho Editorial da revista. É importante que,
ademais, estejam de acordo com a missão que lhe é reservada, isto é, a da
preservação da História da Psicologia no Brasil, em especial no Estado de São
Paulo, como também ao progresso atual desta ciência.

Trata-se de um veículo destinado aos profissionais e estudantes da
Psicologia e das ciências afins, tanto na edição impressa como na eletrônica.
Conta com importantes meios de divulgação, seja pelo intercâmbio que faz com
30 revistas de Psicologia e ciências congêneres, seja pelas bases de dados e
diretórios de revistas, tanto nacionais como internacionais, nos quais este
periódico está inscrito.

A entidade em que se apoia, isto é a Academia Paulista de Psicologia,
constitui um sodalício como outros congêneres, de Letras, Ciências, Medicina,
História e Educação. Congrega 40 eminentes psicólogos do Estado de São Paulo,
além dos Membros Correspondentes procedentes de outras regiões da
Federação. Todos constituem personalidades de excelência, participando, muitos
deles, da Comissão Editorial, do Conselho Editorial e do corpo de Consultores
Externos. A Comissão Editorial é constituída de Titulares da Academia
provenientes de universidades oficiais e particulares, de prestígio no País. O
Conselho Editorial e o Corpo de Consultores compõem-se de ilustres
profissionais, Acadêmicos ou não, procedentes de universidades do Estado de
São Paulo e das Federais, de São Carlos, Brasília, Rio de Janeiro, São Luis,
Porto Alegre e também por personalidades da França, Canadá, Venezuela,
Espanha e Israel (Academia Paulista de Psicologia, 2006b).

Denota-se, portanto, que a revista, nos seus 30 anos de existência,
conseguiu integrar especialistas de alto nível que não só a têm apoiado, mas
vêm contribuindo, eficazmente, para o seu progresso através de artigos e de
atuarem como pareceristas. As exigências concernentes ao Boletim pela entidade
de apoio institucional são capituladas nos seus documentos oficiais, o Estatuto
e o Regimento Interno (Academia Paulista de Psicologia, 2004a), centralizadas
nas Instruções para os Autores (Academia Paulista de Psicologia, 2009) e
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também abalizadas pelos pareceristas ao revisarem os manuscritos enviados à
revista. Dadas essas considerações, o Boletim é de caráter sui generis em sua
composição, uma vez que é de natureza histórico-científica e acadêmica. Muitos
dos sodalícios publicam informações sobre seus Acadêmicos e outros apenas,
artigos históricos-científicos relativos ao campo de conhecimento que caracteriza
a Academia que o promove. O presente periódico incorpora as duas unidades.

A unidade histórico-científica é resultante do percurso evolutivo do veículo
em apreço. Inclui vida e obra dos pioneiros, Patronos das Cadeiras, bem como
dos  Titulares que compõem a Academia na atualidade; o desenvolvimento de
instituições que contribuíram efetivamente para o progresso da Psicologia no
País (Angelini, 2005), eventos que marcaram época, entre outros acontecimentos
que a impulsionaram e/ou a seguem impulsionando. Ademais, nessa unidade
são publicados trabalhos atuais como os referentes à Psicologia Hospitalar,
Organizacional, Educacional, Sociofamiliar, sejam baseados em diferentes teorias
e/ou em pesquisas empíricas (Perez-Ramos, 2009).

Com respeito à unidade da Academia, são incluídas as realizações deste
sodalício, como: premiações, posse de novos Acadêmicos, mudança de diretoria,
entre outros acontecimentos. Publica continuamente, as  produções profissionais
dos Titulares, Membros Correspondentes e Laureados. Trata-se de um registro
contínuo do acontecer na Psicologia, bem como síntese das obras premiadas
ou artigos delas decorrentes que marcam o desenrolar da ciência que nos ocupa.

A este escopo são acrescentadas resenhas de livros clássicos e atuais
de importância, informações sobre eventos, além de outros registros que
facilitam a introdução ou manutenção do profissional na comunidade científica
psicológica.

As bases de dados em que a revista está incluída são as seguintes:
• INDEX PSI-PERIÓDICOS (Bol-Acad. Paul.Psicol.)
• PePSIC (Periódicos Eletrônicos em Psicologia)
• CLASE (Citas Latino-americanas em Ciências Sociales y Humanidades –

México)
• REDALYC (Red de Revistas Científicas de la America Latina y El Caribe,

España y Portugal)
Nesta última Base, a revista encontra-se completamente on-line desde

2003. Com respeito aos Diretórios de Revistas, citam-se o LATINDEX (Sistema
Regional de Información en línea para revistas científicas de la América Latina,
El Caribe, España y Portugal) e a HELA (Hemeroteca Latino-Americana).

A base de dados ÍNDEX PSI-PERIÓDICOS é de caráter nacional e os
demais diretórios são internacionais, podendo assim estender a divulgação da
revista a outros países, como os de língua portuguesa e espanhola. Além disso,
encontra-se em processo de avaliação pelo SciELO (Scientific Electronic Library
Online).
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O Boletim tem o seu valor histórico, uma vez que existe há três décadas,
a partir de 1º. de agosto de 1980. Expedido com estrita regularidade, alcança,
atualmente, o número 80. Neles são registrados marcos significativos do
progresso da ciência psicológica no País e, eventualmente, no exterior. Sua
periodicidade tem sido modificada em função dos limitados recursos econômicos
existentes. Inicialmente, sua produção foi, em geral, bimestral até 1992; a partir

Tabela 1 – Boletim Academia Paulista de Psicologia: identidade,
periodicidade, números de artigos e de resenhas.

Identidade Periodicidade Nº. de artigos Nº. de resenhas
A.ou V., N.  e  P. (1)

2003
XXIII   01   54 1º. Trimestre 5 4
XXIII   02   54 2º. Trimestre 7 5
XXIII   02   54 3º. Trimestre 5 3

2004
XXIV   01   65 1º. Trimestre 9 2
XXIV   02   76 2º. Trimestre 7 5
XXIV   03   74 3º. Trimestre 6 4

2005
XXV   01   82 1º. Trimestre 7 2
XXV   02   111 2º. Trimestre 9 3
XXV   03   113 3º. Trimestre 11 4

2006
XXVI   01   110 1º. Trimestre 8 3
XXVI   02   114 2º. Trimestre 10 2
XXVI   03   120 3º. Trimestre 11 4

2007
XXVII   01   137 1º. Semestre 11 5
XXVII   02   178 2º. Semestre 13 4

2008
XXVIII   74   141 1º. Semestre 14 5
XXVIII   75   168 2º. Semestre 16 4

2009
XXIX   76   219 1º. Semestre 14 7
V. 29   77   161 2º. Semestre 12 5

2010
V. 30   78   268 1º. Semestre 16 3
V. 30   79   263 2º. Semestre 20 3

Trimestral: 12
Total Semestral:  8 211 77

(1) A - Ano; V - Volume; N - Número.
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dessa data, foi estritamente regular em períodos trimestrais até fins de 2002;
quadrimestrais, de 2003 a 2006 e semestral, de 2007 até a presente data.

Apesar das dificuldades de ordem econômica, a revista é expedida
gratuitamente aos Acadêmicos e laureados, como também às entidades que
publicam periódicos congêneres, através de intercâmbio. Ademais, há um grupo
de psicólogos, educadores e também de associações profissionais e clínicas
psicológicas que são contemplados pela lista de cortesia.

Apresenta-se na Tabela 1 a relação dos artigos publicados nos Boletins, a
partir de 2003 até 2010, além de outras variáveis de importância. A análise desses
dados indica uma progressão, com certas variações, tanto no número de páginas
quanto no número de artigos, com um aumento expressivo nos últimos anos.
Em relação a resenhas, a progressão tende a ser inversa, mas de forma bem
pouco variada, mantendo-se um pequeno declínio até a atualidade (tab. 1). Pode-
se notar também que em todos os números, as resenhas aparecem de forma
apreciável, com uma tendência a diminuir à medida que os artigos aumentam
de maneira bem mais expressiva, como também o número de páginas.

2. Evolução histórica
A seguir, apresenta-se uma retrospectiva da evolução do Boletim  Academia

Paulista de Psicologia, em função das mudanças expressivas ocasionadas no
seu conteúdo e na sua estrutura, tomando-se como base o artigo sobre a matéria
já publicada (Pérez-Ramos, 2009). Bases firmes e consolidadas através dos 30
anos de existência comprovam a solidez com que o seu progresso teve e tem
lugar. A periodicidade é estabelecida em função das gestões da Diretoria da
Academia, menos a primeira e segunda fases que segue critério diferente.

1ª. fase: 1980-1997
Neste período, o Boletim se caracterizou como um manual informativo,

tendo em vista a própria designação: Informações. São 17 anos nessa
modalidade, incluindo 54 números. A sua evolução foi lenta neste período,
apresentando no final dele, apenas, algumas características de revista científica,
isto é: editorial, resenhas, eventos científicos e obituários, incluindo também
notícias dos Acadêmicos e informações nacionais e internacionais. Sua
circulação manteve-se restrita neste período, incluindo os Acadêmicos e
Laureados e também a Biblioteca e Documentação do Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo (Academia Paulista de Psicologia – Informações - 54
números 1980-1997).

2ª fase: 1998-2000
Um Número Especial foi organizado em homenagem aos vinte anos da

Academia Paulista de Psicologia, que marcou época na evolução do Boletim.

Bol. Acad. Paulista de Psicologia, São Paulo, Brasil - V. 80, no 01/11, p. 52-65



57

Foram quatorze artigos de importância, incluindo temas de natureza intercultural,
pesquisa de caso único, investigações sobre técnicas projetivas e sobre
inteligência, entre outros. Com a incorporação desses trabalhos, a revista passou
a ter característica de periódico científico (Academia Paulista de Psicologia, 2000).

Novos rumos foram atribuídos ao Boletim, pois que de manual informativo
passou a encaminhar-se para constituir-se como periódico de natureza
acadêmica e científica. Na sua primeira unidade, isto é, a Acadêmica, passou a
ter seções temáticas referentes aos Atos da Academia e às notícias de caráter
profissional dos Acadêmicos (Titulares e Membros Correspondentes) e na
unidade histórico-científica incluíram-se as de Vida e Obra dos Patronos, isto é,
personalidades ilustres que contribuíram para o progresso da ciência psicológica
no País, em especial no Estado de São Paulo, junto com outros artigos de
natureza histórica e de pesquisa empírica.

3ª. fase: 2001-2002
Neste período, teve lugar a inclusão de aspectos formais à revista como a

catalogação na fonte, o ISSN 1415-711X e Instruções para os Autores, além de
outros dados incluídos na contracapa, conferindo-lhe mais ainda a natureza de
revista científica (Academia Paulista de Psicologia, 2002).

Foram editados neste período as vidas e obras de sete Patronos,
evidenciando a origem polivalente da Psicologia. Artigos que são incluídos nesses
números, de natureza histórica, como o de Angelini sobre o percurso da Sociedade
Interamericana de Psicologia (Angelini, 2002). Outros, de natureza teórica, como
o de Boccalandro (2004) sobre a Psicossíntese aplicada à Síndrome do Pânico
e outros mais. Há o artigo de natureza histórica, de Frasson & Souza (2002)
sobre Transgressões no trânsito, que marca a diversidade das produções no
Boletim, em consonância com a amplitude da Psicologia.

4ª. fase: 2003-2004
Esta fase é marcada pelo projeto O Legado da Psicologia para o

Desenvolvimento Humano – 1ª. fase, cujos comentários são registrados na
revista. Trata-se da produção de três DVDs, bem ilustrados e um manual
explicativo com contribuições sobre a Vida e Obra de nove Acadêmicos, enviada
à Rede de Bibliotecas da Área de Psicologia (2003a, 2003b e 2004b), fato que é
confirmado pelos artigos nos Boletins posteriores (Academia Paulista de
Psicologia, 2006a e 2006b).

Os números desta fase e os seguintes passam a ser melhor identificados,
contando na contracapa com a catalogação na fonte, alguns indexadores e
diretórios de revista científica, nos quais o presente veículo está inscrito.
Continuam as publicações de Vida e Obra dos Patronos: Cinco deles com
currículo básico nas áreas de: farmácia, psicanálise, advocacia, educação,
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medicina, artes plásticas e psiquiatria, conforme os dados citados sobre as
Cadeiras que os identificam e seus respectivos Acadêmicos, apresentados por
Pérez-Ramos, A. (2009).

Complementam as produções históricas, neste período, os estudos feitos
sobre clínicas-escola em Psicologia, por Herzberg (2004) e Boccalandro & Pérez-
Ramos, A. (2004).

Em relação às pesquisas empíricas publicadas nesta fase, são na sua
maioria, realizadas no contexto hospitalar, publicadas por Bertolini (2003), Braga
& Pérez-Ramos, A. (2003) e Almeida & Bomtempo (2003). Complementa esta
última produção sobre o comportamento de brincar, entre outros temas citados
por Pérez-Ramos, A. (2009).

As produções citadas evidenciam quão diversificadas elas são com
respeito à ciência psicológica.

5ª. fase: 2005-2006
Esta fase se caracteriza pelo início da inclusão na Internet das publicações

do Boletim, mediante a participação na BVS-Psi. Os artigos confirmam a linha
de diversidade dos legados que impulsionaram o nascer da Psicologia no País.
É importante registrar que nos anos 2005-2006 continua a diversificação das
contribuições sobre vida e obra dos Patronos, sobre saúde mental, saúde pública,
área de esportes e sociologia, citados por Pérez-Ramos, A. (2009).

A revista continua em progresso quanto à sua estruturação, com a
introdução do Conselho Editorial mediante a disponibilidade de renomados
especialistas brasileiros e de diferentes nacionalidades, principalmente aqueles
de origem latina (Pérez-Ramos, A. 2009). É também introduzido o corpo de
Editores Ad Hoc, composto de psicólogos e educadores de várias regiões
brasileiras, comprometidos com o progresso das publicações periódicas no País.
As Instruções para os Autores continuam em constante atualização.

Cumprindo com as exigências destas normas decorrentes para inserção
dos manuscritos na revista, foram registrados vinte e quatro (24) legados dos
Patronos.

Os artigos publicados compreendem mais de 70% gerados de pesquisas
originais, em geral de natureza histórica, como é a contribuição de Angelini (2005),
assim designada Subsídios para a História da Psicologia no Brasil. Neste artigo
o autor destacou um acontecimento de relevância, a regulamentação da profissão
do psicólogo em 1962, o que ocasionou rápido e crescente desenvolvimento da
Psicologia no País.

São seis números publicados nessa época, centralizando-se em várias
áreas da ciência em estudo: Psicologia Educacional, Psicologia Clínica,
Psicologia Jurídica e Psicologia da Religião, cujos autores são citados em Pérez-
Ramos, A. (2009).
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A intensa produtividade, com destaque na História da Psicologia e na
diversidade de pesquisas empíricas, marcaram esse período e, especialmente,
a entrada de alguns trabalhos na Internet.

6ª. fase: 2007-2009
Este período é mais denso, devido ao fato de a revista estar se tornando

mais conhecida e à mudança do período de gestão da Academia, de dois para
três anos. Por conseguinte, a produção tornou-se maior do que em outros
períodos. A tabela 1 é prova desse aumento.

Além disso, o período é marcado por dois acontecimentos de importância,
a inclusão completa da revista na Internet, a partir de 2003, pela REDALYC e
também artigos sobre o Projeto O Legado da Psicologia para o Desenvolvimento
Humano – 2ª. fase. Muitos trabalhos são publicados sobre o Projeto, com base
nos DVDs e publicações anexas, como também nas exposições sobre vida e
obra dos Titulares atuais (Ades; Alves; Custódio; Macedo; Otta; Witter, todos
eles nas publicações de 2010).

Neste período, é continuada a publicação dos legados dos Patronos,
fazendo também referência à sua formação acadêmica inicial. Provêm eles da
Filosofia, Letras, Advocacia, Medicina e Psiquiatria Infantil, cujos autores constam
no artigo de Pérez-Ramos (2009).

Registram-se nesses números do Boletim, além das publicações citadas,
artigos sobre conceitos psicanalíticos (Grunspun, 2008) e sobre a abordagem
de Winicott na interpretação da criatividade do brincar na criança (Sakamoto,
2008).

Das pesquisas empíricas publicadas, destacam-se duas delas pelos
resultados positivamente surpreendentes: o valor do brincar em crianças
acometidas por câncer, em fase paliativa (Silva, Borges & Desterro, 2008) e
uma outra sobre a abstinência e redução dos danos em com uma grande
frequência número de drogaditos preservados, quando até então o número era
bastante pequeno (Coelho & Pérez-Ramos, 2008). São registrados estudos sobre
o “Ato Médico” em defesa do exercício do psicólogo como psicoterapeuta
(Nicaretta, 2010)

As considerações expostas continuam evidenciando o aumento constante
da diversidade de teorias e de aplicações da ciência psicológica.

7ª fase 2010-2012
Inicia-se este período com três Boletins, dois de 2010 e o presente número

(2011).
A revista iniciou esta fase com um número de artigos bem maior que os

dos períodos anteriores. Até agora, a produção alcançou o número de 36 artigos,
cifra que não foi atingida em nenhum dos períodos analisados anteriormente.
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Como valor histórico, são publicados os discursos de apresentação e de
posse dos novos Acadêmicos: Emma Otta (2010), para a Cadeira nº. 34 e Irai
Cristina Boccato Alves (2010), para a Cadeira nº. 31. A primeira empossada foi
apresentada por Geraldina Porto Witter (Cad. 23) e a segunda, por Eda Marconi
Custódio (Cad. 20) (2010). Nesse conjunto, são incluídas as palavras de Lino de
Macedo (Cad. nº. 22), (2010), quando da exposição e da distribuição dos DVDs
– 2ª. fase.

A apresentação de Emma Otta por Geraldina Porto Witter foi centralizada
no percurso de formação, de atuação administrativa, de pesquisadora e de
capacitação de recursos humanos, inclusive a apreciação das qualidades
pessoais da nova Acadêmica.

A Titular empossada fez sua formação em Psicologia; graduação, Mestrado,
Doutorado, Livre-docência e de Professor Titular no Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo. Além da docência em cursos de Psicologia em várias
universidades particulares, a Acadêmica Emma através de concursos, conseguiu
fazer carreira no próprio Instituto, ocupando, atualmente, o cargo de  Diretor
dessa unidade da USP, além de manter o de Professor Titular do Departamento
de Psicologia Experimental. Sua produção científica é expressivamente alta,
contando com mais de 50 artigos, sendo 21 em periódicos estrangeiros,
participação em 100 congressos e formação de uma plêiade de orientandos.
Atualmente, está envolvida em dois grandes projetos: “O enfoque etológico à
ontogênese de comportamento social na criança” e a “Evolução humana e
cultura”. Tem tratado também de difundir a ciência para o público em geral,
escrevendo artigos para jornais e revistas de grande circulação (Custódio, 2010).

No discurso proferido na posse da Cadeira nº. 34, a Profª. Dra. Emma
Otta homenageou o seu Patrono Paul Siwek ( 1893- 1980). Psicólogo polonês
representando a vinculação da Psicologia com a Filosofia, formando discípulos
no Brasil durante os anos de 1940-1946, além de ter exercido a docência
universitária em outros países. Deixou como legado 40 livros e mais de 100
artigos sobre a relação da Psicologia com a Filosofia, representando, de alguma
forma, as características da Psicologia da época.

A Acadêmica também prestou homenagem a seu antecessor, Reinier
Johannes Rozenstraten ( 07/02/1924- 27/06/2008), que contribuiu para o
progresso da Psicofísica e bem mais tarde para a Psicologia do Trânsito,
escrevendo livros destinados aos alunos do Ensino Fundamental, além de sua
dedicação às associações dos profissionais em Psicologia (Otta, 2010).

Com respeito à posse de Irai Cristina Boccato Alves na Cadeira nº 31, cujo
Patrono é Clemente Quaglio e sendo sucessora de Sergio Vilela Monteiro, Eda
Marconi Custódio (Cad. nº. 20), que a apresentou, deixou registrada a
contribuição inestimável que a empossanda desenvolveu na área das técnicas
de avaliação em Psicologia, seja nas pesquisas, seja na docência universitária.
Até o momento são 60 o número de suas publicações (Custódio, 2010).

Bol. Acad. Paulista de Psicologia, São Paulo, Brasil - V. 80, no 01/11, p. 52-65



61

De Clemente Quáglio, Patrono da Cadeira nº. 31, a Profª. Irai realçou a
grande experiência profissional dele, de início na docência do curso primário
(primeiro período do Ensino Fundamental, na atualidade), tornando-se,
posteriormente, expoente na Psicologia Educacional ao fundar o “Gabinete de
Antropologia Pedagógica e Psicologia Experimental” no início do século XIX (Alves,
2010).

Nesse laboratório, o Prof. Quáglio realizava experiências psicométricas,
investigando a fadiga escolar, a acuidade auditiva e visual, a memória e a
aprendizagem. Os artigos derivados dessas experiências foram publicados na
Revista de Ensino. Também criou a área do conhecimento psicológico da criança,
por ele chamada “Pedologia”, destinada ao estudo do desenvolvimento natural
infantil, denominado por Ciência da Criança por Claparède (1916). Tema que
deu origem ao conhecido livro de sua autoria, na época, Compêndio de Pedologia.

Instalou, mais tarde, com o médico italiano Hugo Pizzoli, o Laboratório de
Pedagogia Experimental, cuja finalidade era estudar a natureza humana e suas
relações com a aprendizagem, através de aparelhos e instrumentos de natureza
psicofisiológica. Aos poucos essa aparelhagem foi sendo substituída por materiais
simples que constituíam a Escala Métrica de Binet-Simon, com suas posteriores
derivações, na época. Os conhecimentos foram dirigidos à normalidade e suas
medidas. Sobre esse tema, Quaglio publicou um trabalho importante.

Posteriormente (1918), criou a Faculdade de Pedologia, com o intuito de
formar educadores para o ensino em um ambiente de “justa liberdade”, em que
a inteligência pudesse desenvolver-se livremente.

Deixou como legado 54 textos para consulta e assim possibilitar
contribuições deles derivados. Trabalhou até 1930, época em que se aposentou
e o Laboratório foi incorporado à então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
da Universidade de São Paulo, período em que seu legado deixou de ter a ênfase
e o prestígio da época (Alves, 2010).

Sergio Vilela Monteiro, foi ele o exemplo de profissional, que exercia
simultaneamente e com eficiência, duas carreiras: a de militar e a civil.
Paralelamente, frequentava cursos e realizava concursos para ascensão
profissional. Na de militar alcançou o título de Coronel, em 1967, e a de Diretor
de Planejamento do Estado Maior do Quartel General. Conjugando com seus
conhecimentos de Psicologia e como Diretor da Equipe de Análise
Profissiográfica (1959/61), realizou a primeira classificação de cargos dos
funcionários do Estado de São Paulo. Foi criador e editor da Revista “Militia”, na
qual escreveu muitos artigos, como também na “Rodoviário”.

Na carreira civil, formou-se em Pedagogia, pela USP em 1958, com o
intuito de alcançar a formação de psicólogo, uma vez que essa carreira era a
que mais se aproximava da formação desse profissional. Conseguiu o seu registro
no CRP-06 por tal motivo.
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Anteriormente à formação em Pedagogia e paralelamente a ela, realizou
diversos cursos de Psicologia na Sorbonne, em Paris, e o curso de Medidas e
Pesquisas Educacionais no Brasil, promovido pelo Ministério de Educação no
ISOP Instituto de Seleção e Orientação Profissional (Rio de Janeiro). Assistiu
cursos sobre o PMK e sobre o Psicodiagnóstico Rorschach, um pouco mais
tarde. Foi membro diretor de associações de classe e também do Conselho
Regional de Psicologia – 6ª. Região até 1980, assim como um dos membros
fundadores do Departamento de Alistamento, Seleção e Orientação Profissional
da Polícia Militar, entre 1951 e 1967. Tomou posse na Cadeira nº. 31 da Academia
em 1980.

Assim continuava com entusiasmo, nas suas realizações profissionais
em ambas as carreiras, quando foi acometido de um derrame cerebral, do qual
conseguiu se recuperar, mas ficando com sequelas, que o impediu de continuar
no ritmo de trabalho que, frequentemente, realizava (Alves, 2010).

Com respeito ao discurso do Prof. Dr. Lino de Macedo, este o inicia
prestigiando os autores e o conteúdo da série dos DVDs – 2ª. fase, quando da
Sessão Solene, no dia 24/09/2010, que teve por finalidade a apresentação e
distribuição do citado conjunto. Depois de fazer referência à etimologia do termo
“legado”, dirige-se, especificamente, aos objetivos da coleção que se caracteriza
por registros históricos da Psicologia no Brasil, mediante autobiografias, e que
contemplam também sua aplicação para fins didáticos. Esclarece que a citada
coleção, organizada pela Profª. Aidyl M. de Queiroz Pérez-Ramos (Cad. 30), é
distribuída aos Conselhos de Psicologia estaduais e federal e, principalmente, a
140 bibliotecas de Psicologia do País, pertencentes à ReBAP (Rede de Bibliotecas
da Área de Psicologia), além, naturalmente, aos Titulares da Academia. A seguir,
detém-se ao conteúdo da coleção, fazendo alusão às palavras introdutórias de
Arrigo Leonardo Angelini, Presidente da Academia e sobre os depoimentos dos
autores Acadêmicos, destacando a importância dos temas escolhidos,
fundamentados em rica experiência dos seus produtores.

3. Considerações gerais
Em relação ao que foi exposto e à contínua expansão da revista em estudo,

depositária do percurso histórico da Psicologia no País, em especial no Estado
de São Paulo, justifica-se a importância de um veículo científico como este.

Aceita-se a conclusão derivada de estudos como o presente, realizado
por Pérez-Ramos, A. (2009) há dois anos, quanto a novas descobertas que vão
sendo extraídas dessa análise. Continua o aumento da variedade de áreas do
conhecimento, das quais emergem a ciência psicológica, contrapondo-se à ideia
comumente divulgada, de que a Psicologia provém apenas da Filosofia, Medicina
e Educação.

Além disso, comprova-se também que a revista em questão vem
alcançando, através dos seus números, a missão que lhe compete, isto é, a de
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tornar público temas sobre a contribuição de personalidades que fizeram história
na construção da Psicologia no Brasil; as instituições que congregaram e também
formaram especialistas e os eventos que serviram para a discussão e expansão
das novas ideias e metodologias descobertas.

As pesquisas empíricas, teorias e estudos de casos, objeto de expansão
pelo veículo em pauta, constituem a reafirmação dos conhecimentos descobertos
até então e também a abertura de novas frentes para a expansão da ciência
psicológica.

Além disso, o estudo que se apresenta sobre o Boletim, em seus trinta
anos de existência, poderá servir de parâmetro para análise de revistas em
atuação e de outras que se organizem.

O estudioso em Psicologia ou em ciências afins, encontrará neste veículo
conhecimentos históricos da Psicologia no Brasil, em especial em São Paulo e
uma variedade de exposições teóricas e de pesquisas empíricas que vão desde
o estudo sobre o desenvolvimento infantil até o da adolescência, do homem
adulto e da terceira idade com suas diferenças individuais, junto com trabalhos
comparativos entre o ser humano e o animal. Enfim, terá oportunidade de adquirir
conhecimentos sobre a Psicologia, em suas fontes evolutivas e sua expansão
até alcançar a atualidade em um percurso de três décadas. Os estudos publicados
na revista, tanto sobre a História como temas da atualidade, poderão facilitar
linhas mestras para o futuro da nobre ciência que nos ocupa.

A ampla consulta que é facilitada à revista, tanto na versão em papel quanto
na eletrônica, o seu expressivo intercâmbio com outras congêneres e também
sua inscrição em importantes indexadores e diretórios de revista de natureza
científica constituem estratégias importantes para divulgação dos conhecimentos
nela publicados.
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