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VI - Obituário

• Dulce de Godoy Alves
( 15/12/1918 - 07/12/2010)

Sara Perez Moraes

É com imenso pesar que esta Academia registra o falecimento de uma de
suas Titulares, Dulce de Godoy Alves, que ocupava a Cadeira nº. 24, cujo Patrono
é Cândido Mota Filho.

A saudosa colega sempre se caracterizou por seus princípios morais e
pela simplicidade com que contribuía para o desenvolvimento da Psicologia
Aplicada no País.

Formada inicialmente como Professora do Ensino Primário (hoje Ensino
Básico) no Instituto de Educação Caetano de Campos (1935-1936), entidade de
prestígio desde essa época e posteriormente pela Escola de Sociologia e Política
de São Paulo, adquirindo o título de Bacharel em Ciências Sociais. Motivada
pelo interesse em Psicologia Aplicada realizou vários cursos de extensão na
matéria, a fim de completar os seus conhecimentos no referido campo.
Selecionada por concurso público, na qualidade de bolsista, frequentou o Curso
de Psicologia Industrial (1945), patrocinado pelo SENAI. Uns poucos anos mais
tarde, assistiu o curso de Psicometria realizado por uma das personalidades
expressivas na época, o Prof. Frederico Maria Urban. O mesmo aconteceu com
o curso de Administração Pública realizado pela Escola Brasileira de
Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, em caráter
de bolsista, admitida também por concurso público.

Antes até de terminar o seu curso universitário na Escola Livre de Sociologia
Política, a partir de 1938, a Profª. Dulce já iniciara seu trabalho no campo da
Psicologia Aplicada, também, através de concurso público. Começou como
Pesquisadora Social da Divisão de Estatística e Documentação Social do
Departamento de Cultura do Município de São Paulo, onde permaneceu cinco
anos. Ali realizou trabalhos de pesquisa sobre o padrão de vida da classe operária
de São Paulo e na determinação de índices de custo de vida.

Cita-se o seu legado expresso como Técnica de Administração do ex-
Instituto de Administração da Faculdade de Economia e Administração da USP.
Época em que, durante uns 20 anos (1946 a 1969), a Profª. Dulce, então nomeada
Pesquisadora Científica, nível V, pela USP, realizou trabalhos importantes sobre
elaboração e aplicação de testes para seleção de guardas civis.
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Nessa época (1946-1948), baseando-se em sua experiência profissional,
iniciou-se na publicação de artigos, como o referente ao recrutamento e
manutenção de pessoal da guarda civil. Assim, alargando sua experiência de
trabalho e juntamente com publicações, a Profª. Dulce realizou e publicou estudos
sobre “turnover”, destinado ao setor de Guarda Civil.

Desta categoria estudada, passou para a de revisores de imprensa, a
pedido, utilizando-se de Testes de aptidão e posteriormente dedicou-se à
elaboração, aplicação e estudo estatístico (1949) do conhecido teste “Army Alfa”,
forma 6, para fins de seleção de pessoal e também do CIA-Teste de Inteligência
para adultos, derivado do WAIS, até hoje em vigência.

Sentia-se na responsabilidade de divulgar os seus achados, que além de
publicações passou a  exercer a docência em cursos de Orientação Educacional
(1945), na organização de instituições públicas como a Escola de Polícia,
incluindo a seleção de recrutas para guarda civil.

Nos anos 1949-1950, dedicou-se a empresas particulares, quanto a
processos de seleção de auxiliares de escritório, entre outras funções de
recursos humanos.

Enquanto a Profª. Dulce ia se aperfeiçoando por esforço pessoal, era
ascendida nas funções que exercia. Nos anos 1953-1958 passou a ser Chefe
de Seção do Planejamento de Provas da Divisão de Seleção do Departamento
de Administração do Pessoal do Estado de São Paulo, onde permaneceu cinco
anos, cargo como sempre alcançado por seleção de títulos e provas. Nessa
época teve sobre si a responsabilidade de orientação técnica e realizações de
concursos públicos, uma aquisição de grande valor, já nos anos cinquenta.

Posteriormente, nos anos sessenta, prestou assistência técnica ao Centro
de Treinamento dos Funcionários do Ministério da Fazenda (CETREMFA) e a
partir de 1969 prestou Serviços à Fundação Carlos Chagas, onde permaneceu
até 1973 com a função principal de coordenação técnica dos vestibulares e de
seleção pessoal para empresas públicas e privadas.

Assim prosseguia com suas funções na seleção de investigadores de
polícia a candidatos a cursos de Polícia, e também a cursos para monitores da
aeronáutica.

Prestava assessoria à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e
na organização de normas para concurso na USP, entre outras funções.

Traduzia e adaptava provas psicológicas que fossem úteis às funções
que exercia como também aos psicólogos em geral, como a tradução e adaptação
da Habilidades primárias de Thurstone, elaboração de teste de aptidão para
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vendedor e para seleção de escriturários, padronização do Teste Coletivo de
Inteligência derivado do WAIS, nos anos 1959-1962. Deixou publicações a
respeito. Também colaborou com a padronização do Questionário dos Dezesseis
Fatores de Pesonalidade – 16PF, na padronização do Teste “Culture Free” de
Raymond e Catell – Escalas 2 e 3, Questionário de Personalidade – HSPQ
(High School Personality Questionaire), entre outros.

A raiz dessas experiências e outras mais como de assessoria ao Plano de
Classificação de Cargos e Escalas de Remuneração, para o Instituto de
Previdência do Estado de São Paulo e assistência técnica à Secretaria da
Fazenda, no que respeita a seleção de pessoas e Concursos à Fundação Carlos
Chagas sobre vestibulares e concursos públicos.

Paralelamente às suas atividades profissionais, encontrava tempo para
participar de Congressos, Comissões de Éticas e Associações Profissionais.

Enfim, podemos afirmar que Dulce de Godoy Alves deixou um legado de
expressivo valor, do qual somos devedores de sua brilhante contribuição quanto
à prática psicológica tanto na pesquisa, em especial, de instrumentos psicológicos
que foram enriquecidos por ela.

É com justiça que lhe foi outorgado o prêmio Centenário da psicologia
científica instituído pelo Conselho Regional de Psicologia da 6ª. Região.
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