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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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volume coletâneo organizado por Hebe C. Boa-Viagem A. Costa e intitulado Elas
vieram de longe... séculos XIX e XX (Prefácio Joyce Cavalccante. São Paulo:
Scortecci Ed., 2010, 266p.)

Singular no intento biográfico-narrativo, Elas vieram de longe... séculos
XIX e XX é um livro de mulheres que escrevem sobre mulheres. Além de Hebe
C. Boa-Viagem A. Costa assinam os capítulos Benedicta M. Pinho, Celeste M.
R. Costa Prezoto, Doli de Castro Ferreira, Loyde A. Faustini, Maria José Ambrosio
de Arruda Aniz, Maria Lúcia de S. Rangel Ricci, Maria Luiza de Albuquerque, Aidyl
Q. Perez-Ramos, Eneida G. Macedo Haddad, Eneyda Rosa Fiocca, Ivete Vaghi,
Mirian Sanches Mendes, Nice Camargo Pupo e Victoria Secaf.

Espécie de biografia coletiva de mulheres estrangeiras radicadas no Brasil,
o livro está configurado em duas partes: “Século XIX - A mulher na busca de
seus direitos” e “Século XX – A mulher brasileira se organiza para ampliar seu
espaço”.

Na primeira parte encontram-se delineados os perfis biográficos de Mariana
Carlota de Verna, Condessa de Belmonte, preceptora, Maria Josefina Matilde
Durocher, primeira parteira diplomada, Imperatrizes Leopoldina e Amélia de
Leuchtenberg, primeira e segunda esposas de D. Pedro I, Maria Graham,
governanta de dotes literários, Imperatriz Teresa Cristina, esposa de D. Pedro II,
Jeanne Françoise Josephine Marie Rennotte, educadora e médica, Martha Hite
Watts, missionária e educadora, Ina von Binzer, preceptora e escritora, Marcia
Prescilla Browne, educadora e missionária.

Na segunda parte são traçados os perfis biográficos de Adma Mokdessi
Jafet, e Margarida Vatanabe, humanistas dedicadas as colônias libanesa e
japonesa, Ethel O. Parsons, enfermeira e sanitarista, Maria Olenewa, virtuosa
do balé, Helena Wladermina Antipoff, Betti Katzenstein Schoenfeldt e Aniela Meyer
Ginsberg, pioneiras da psicologia, Annamaria Galloti, marchand, Lina Bo Bardi,
designer e arquiteta inovadora, Johanna Döbereiner, especialista em microbiologia
do solo, e Margaret Ursula Brown Mee, artista plástica encantada com a flora
brasileira.

Ora em  escrita marcada pela recordação afetuosa, ora próxima ao resgate
e tributo, ora ainda na forma de tributo, as narrativas das autoras redescobrem
trajetórias e experiências de vidas femininas passadas, e ao figurarem perfis
biográficos singulares contribuem para os estudos sobre o feminismo e cultura
feminina. Com isso tem-se um livro de interesse não apenas do público
acadêmico, mas de todos aqueles, homens e mulheres, interessados em
compreender a condição feminina na contemporaneidade. Elas vieram de longe...
séculos  XIX e XX é bom por isso.

São oportunas as palavras da organizadora: Elas, que deixaram seus países
de origem, tiveram que enfrentar significativas mudanças nas suas vidas.
Ensinaram e aprenderam e o país se enriqueceu na linguagem, nos hábitos
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alimentares, nos usos e costumes. Algumas trabalharam silenciosamente e
outras se destacaram nos mais diversos setores divulgando seus saberes.

Recebido em: 14/02/2011 / Aceito em: 16/04/2011.

• Kanaane, R. (Cad 21), Alécio Fiel Filho e Maria das Graças Ferreira
(orgs). Gestão Pública: planejamento, processos, sistemas de

informação e pessoas. São Paulo; Editora Atlas.
Daniel Balducci1

EMBRAER (Empresa Brasileira de aeronáutica)

O presente livro, baseado na experiência profissional dos organizadores e
autores, focaliza os aspectos relacionados aos pilares de sustentação das
organizações públicas, traçando estratégias e perspectivas que venham ao
encontro da excelência, considerando as transformações que a sociedade
brasileira vem sofrendo nos últimos anos.

Tendo como base os critérios da Fundação Nacional da Qualidade – FNQ,
e do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública, decorrente da
parceria entre a Universidade de Mogi das Cruzes/Fundação de Apoio ao Ensino
e Pesquisa e a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras da Cidade de
São Paulo.

Os organizadores e autores estruturaram este livro sob a perspectiva
estratégica, sinalizando a interface: ambiente interno e externo das organizações
públicas e contextualizando as principais tendências no âmbito federal, estadual
e municipal. A conjunção de esforços dos organizadores e demais autores
ensejaram condições facilitadoras para compreensão desta obra. O livro divide-
se em 3 partes, a saber:

• Parte I: Bases para a Gestão Pública
- Capítulos: 1, 2, 3

• Parte II: Pessoas, Processos e Informações
- Capítulos: 4, 5, 6

• Parte III: Excelência na Gestão Pública
- Capítulos: 7, 8, 9

A formatação do livro teve como fio condutor, o conhecimento, as
experiências dos organizadores e autores, além da ampla investigação e consulta
bibliográfica focada no Serviço Público.

Nesse sentido, optou-se por traçar uma perspectiva histórico-social
concentrada nas tendências que influenciaram e influenciam atualmente a
administração pública, concebida sob o enfoque da gestão.

1 “ Account Manager” da área de suporte e clientes da Avaliação comercial da EMBRAER.
Contato: Rua Laurent Martins, 479 – apto 24 B – Jardim Esplanada-São José dos Campos.
CEP: 12242-431, te : (12) 91681408 S.P. Brasil.
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