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seguida (capítulo 25), seguindo as mesmas diretrizes gerais são considerados:
gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e similares.

Fu e Graff (capítulo 26) considerando que na última década do século
passado os USA receberam mais de 14 milhões de imigrantes jovens e que isso
continua acontecendo, de modo que 20% dos estudantes são constituídos por
essas pessoas. Tratam dos problemas anteriores que também afetam este
segmento da população e aspectos específicos como o bilinguismo, o
biculturalismo, bem como recursos para se obter êxito. O último capítulo segue
a mesma estrutura, mas considerando o problema da leitura/escrita entre
adolescentes de origem indígena e que não têm sido adequadamente atendidos.
Os autores Begarde, Loré e Meyer fazem uma síntese da história da educação
escolar para indígenas americanos e aspectos epistemológicos. Também
apresentam implicações das pesquisas para o ensino-aprendizagem das
competências pretendidas e para atender ao que precisa ser pesquisado na
área.

As bibliografias dos capítulos são predominantemente atuais, os textos
são de leitura agradável e muito úteis para cursos de capacitação de docentes,
de pesquisadores das várias áreas do conhecimento. Muitas são as bases sobre
ensino-aprendizagem e sugestões de pesquisas.

Recebido em: 20/11/2010 / Aceito em: 14/03/2011.

• O legado da Psicologia para o desenvolvimento humano, 2ª fase.
Resgate da vida e obra de Acadêmicos titulares através de depoimentos

e DVDs. Bauru: Gráfica Coelho
Sara Tereza Pérez Morais1

Vem a lume mais um conjunto de depoimentos provenientes da segunda
fase do projeto O legado da Psicologia para o Desenvolvimento Humano.
Organizado por Aidyl M. de Queiroz Pérez-Ramos, Secretária Geral da Academia,
recebeu apoio cultural do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Os
DVDS tiveram a participação de dez Acadêmicos: Lino Macedo, Eda Marconi
Custódio, Mathilde Neder, Yolanda Cintrão Forghieri, César Ades, Ceres Alves
de Araújo, Francisco Batista Assunção Jr., Roberto Kanaane, Marina Pereira
Rojas Boccalandro e Elsa Lima Gonçalves Antunha.

Para completar o kit, segue um livreto que resume vida e obra de cada um
destes depoentes.

Coube ao Presidente da APP, Arrigo Leonardo Angelini, introduzir esta
contribuição e o fez sintetizando a história desta Academia nestes trinta e um

1 Psicóloga judiciária. Vara da Infância e da juventude- São José do Rio Preto SP. Contato: Rua
Beijamin Constant 4286 ap. 31 São José do Rio Preto, SP. Tel (017) 33531914 e-mail:
perezmorais@yahoo.com.br
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anos de existência. A conclusão desta etapa atinge seu principal objetivo, que é
resgatar, preservar e difundir a memória da psicologia no cenário científico.

O segundo capítulo tratou de Lino de Macedo, Cadeira 22, Patrono João
Carvalhaes, cujo relato se intitulou: jogar para aprender a pensar e a relacionar.
Foi apresentado por sua colega, Eda Marconi Custodio. Ele é professor Titular
do Instituto de Psicologia da USP. Atuou também na área administrativa, tendo
ocupado cargos de Chefe de Departamento, Vice Diretor e Diretor do Instituto
de Psicologia. Nas associações científicas ocupou a Presidência da Associação
Nacional de Pesquisas e Pós-graduação em Psicologia (ANPEPP) e Associação
Brasileira do Desenvolvimento (ABPD). A ênfase do depoimento versa sobre
seu interesse nas questões referentes ao ensino, à aprendizagem, â avaliação
e ao desenvolvimento na relação com os jogos. Como decorrência dos resultados
de suas pesquisas, participou da proposição do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) e da realização do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar de
São Paulo (SARESP).

O terceiro capítulo, intitulado: Uma trajetória de Vida com a Avaliação
Psicológica, refere-se ao relato de Eda Marconi Custódio, Cadeira 20, Patrono
João Toledo. A acadêmica é apresentada por seu colega no Instituto de Psicologia
da USP, Irai Cristina Boccato Alves.  Ela se dedicou e vem se dedicando à
docência e à pesquisa em duas instituições, Instituto de Psicologia da USP e
Universidade Metodista do Estado de São Paulo, em São Bernardo do Campo.
Entre tantas atividades voltadas à avaliação psicológica nestes anos todos, a
empossada destaca-se pela cooperação na padronização da Escala Especial
de RAVEN, publicada pelo CETEPP. Além das orientações de dissertações e
tese, apresenta significativa produção de artigos e capítulos de livros publicados.

Mathilde Neder, Cadeira 14, Patrono Aníbal Silveira, consta do quarto
capítulo. Seu relato recebeu o título de: Da Psicologia Hospitalar à Psicologia
Familiar. Foi apresentada por sua colega e amiga Aidyl Macedo de Queiroz Pérez-
Ramos, Cadeira 30. Na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, exerceu
a função de psicóloga e como docente, Professora Titular, orientou trabalhos de
pós-graduação. No Hospital das Clínicas da USP, trabalhou na Clínica de
Ortopedia e Traumatologia e no Instituto Nacional de Reabilitação exercendo o
cargo de psicóloga e no Hospital das Clínicas, particularmente no Instituto Central,
coordenou o serviço de psicologia, que culminou na criação da Divisão de
Psicologia, em que ocupou a Coordenadoria das atividades de Psicólogos nesta
instituição.

No quinto capítulo, temos Yolanda Cintrão Forghieri, Cadeira 1, Patrono
Franco da Rocha, cujo relato recebeu o título de Contribuição Pessoal para uma
Perspectiva Psicológica da Fenomenologia. Ela foi apresentada por Zacaria Ali
Ramadam, da Faculdade de Medicina da USP. Ela é Professora Titular nas
Universidade de São Paulo e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tendo
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exercido atividades de docência, pesquisa e extensão. Dedicou-se principalmente
à psicologia Fenomenilógica.

César Ades, Cadeira 19, Patrono Marcondes Machado, ocupou o sexto
capítulo, intitulado: Explorando o comportamento Animal. Dispensou
apresentações, indo direto às suas atividades de pesquisa sobre o
comportamento animal de roedores, primatas, cão, lobo-guará e, principalmente,
aranhas. Sua produção nesta área o tornou pioneiro em etologia no Brasil. Ainda,
é Professor Titular do Instituto de Psicologia da USP, ocupou entre outros cargos,
a Diretoria do Instituto de Psicologia e, atualmente, dirige o Instituto de Estudos
Avançados da USP.

Ceres Alves de Araújo, Cadeira 39, Patrono Antônio Leão Bruno, constou
do sétimo capítulo intitulado: O Desenvolvimento  Psicológico   na   sua   Interface
com   as Neurociências. Foi apresentada por sua ex-orientanda e colega Ana
Maria Galvão Rios. Doutora pela Universidade Federal de São Paulo e analista
junguiana pela Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Exerce suas
atividades docentes e de pesquisa na Pontifícia  Universidade Católica de São
Paulo, onde desenvolve sua carreira e produção.

O oitavo capítulo se referiu a Francisco Assumpção Júnior, Cadeira 17,
Patrono Jean Maugüé. Recebeu o título de: O Decorrer de uma Vida em Prol da
Psicopatologia da Criança. Foi apresentado por sua esposa, assim como ele,
também psiquiatra infantil, Eyelyn  Kuczynski.  Professor Livre  Docente  da
Faculdade  de  Medicina  da  USP, atualmente exerce atividades como professor
Associado do Instituto de Psicologia da USP, anteriormente ocupou o cargo de
Diretor do Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do Instituto de
Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Pode ser
ressaltada sua iniciativa ao fundar urna revista nesta área, como demonstração
de esforço para consolidá-la. É autor de grande produção científica, tanto com
livros quanto em artigos para revistas científicas.

Roberto Kannane, Cadeira 21, Patrono Raul de Moraes, ocupou o nono
capítulo intitulado: Tendências Contemporâneas em Gestão de Pessoas. Foi
apresentado por sua amiga e colega Fátima Regina Giannasi Severino. Doutor
em Psicologia pela USP, por um lado, tem sua carreira marcada pela iniciativa
privada no desenvolvimento de atividades relacionadas à psicologia
organizacional, tanto na docência universitária quanto no exercício profissional
em várias empresas inclusive na sua, Roka Consultoria. O acadêmico se destaca
pela expressiva produção, tanto no ensino quanto nas atividades junto às
empresas. Por outro, vem se dedicando ativamente à docência em diversas
instituições de ensino superior.

Marina Pereira Rojas Boccalandro, Cadeira 13, Patrono Renato Kehl.
Responsabilizou-se pelo décimo capítulo, cujo título foi: Desenvolvendo no Brasil
a Psicossíntese, um abordagem positiva, humanista e transpessoal.  Foi
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apresentada por seu colega na Pontifícia Universidade de São Paulo, Valdemar
Augusto Angerami-Camon. Ela se revela importante psicoterapeuta que, além
da clínica, tem formado muitos adeptos na área da Psicossíntese, sua
especialidade.

Por último Elsa Lima Gonçalves Antunha, Cadeira 29, Patrono Souza
Pinto. Intitulou o seu relato por Neuropsicologia: mente e cérebro - uma relação
contínua. Foi apresentada pelo Presidente da Academia, Arrigo Leonardo Angelini,
que resumiu a carreira docente na Universidade de São Paulo, especificamente,
no Instituto de Psicologia, até galgar o último estágio como Professora Titular da
Universidade de São, Paulo. Nesta mesma instituição, criou e dirigiu o Laboratório
Neuropsicológico da criança, inspirada e influenciada pelo estágio no Hospital
do Juqueri, quando ainda era aluna do Curso de Filosofia da memorável Faculdade
de Filosofia Ciência e letras da USP. Daí decorreram pesquisas, orientações e
produção científica.

Esse conjunto de depoimentos vem brindar a Academia Paulista de
Psicologia nos seus esforços de preservar a memória da psicologia,
principalmente, pelo mérito de seus representantes.

Em consideração ao exposto, pode-se apreciar uma ponderação científica,
de docência e de prestação de serviços à comunidade de alto valor em legados
individuais de onze Acadêmicos. As áreas de maior significação por eles
desenvolvidas foram a História da Psicologia, Psicologia Escolar e Educacional
e Fenomenologia, Neuropsicologia e Psicopatologia.

Recebido em: 24/11/2010 / Aceito em: 14/03/2011.

• Hebe C. Boa-Viagem A. Costa (Org.) (2010) Elas vieram de longe...
Séculos XIX e XX. São Paulo: Scortecci

Carlos Roberto da Silva Monarcha1

Universidade Estadual Paulista (UMESP)

Alemãs, austríacas, belgas, checo-eslovacas, francesas, inglesas,
italianas, japonesas, libanesas, norte-americanas, polonesas, portuguesas,
russas. Mulheres que “vieram de longe”. Mulheres que por forças das
circunstâncias estabeleceram-se no Brasil nos séculos XIX e XX. Em nosso
país dedicaram-se à arquitetura, artes, cultura, ciências, educação, enfermagem,
filantropia, medicina, psicologia. Nem heroínas, nem mártires, mas mulheres
cuja determinação e coragem levaram-nas a transcenderem obstáculos os mais
diversos e se projetarem na esfera da vida pública. Eis em suma o conteúdo do

1 Historiador. Professor Titular da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara UNESP.
Contato: Faculdade de Ciências e Letras – UNESP. Rod. Araraquara-Jaú, Km 01 – CEP 14800-
901 – Araraquara – SP – Brasil. Tel.: (16) 3301-6200, fax (16) 3332-0698. Site: http://
www.fclar.unesp.br/
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