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III. REALIZAÇÕES  DA  ACADEMIA  PAULISTA  DE  PSICOLOGIA

• Posse de novos Acadêmicos e outorga de Prêmios
New Academics taking office and awards

Passaram a integrar esta Academia os psicólogos Norberto Abreu e Silva
Neto e Marília Ancona Lopez, em Sessão Solene de Posse, junto com outorga de
prêmios, ocorrida no Auditório Ernesto Igel do Centro de Integração Empresa-
Escola (CIEE), em cinco de agosto p.p.

Para tanto, seguiram-se as atividades protocolares como: composição da
mesa, execução do Hino Nacional, discurso de abertura proferido por Arrigo
Leonardo Angelini, Presidente desta Academia, o qual conduziu a cerimônia. Nesta
oportunidade foram empossados, Norberto Abreu e Silva Neto para a Cadeira nº
06, Patrono Milton da Silva Rodrigues e antecessor Romeu de Morais Almeida e
Marília Ancona Lopez para a Cadeira nº 38, cujo Patrono é Enjolras Vampré e
Isaac Mielnik, seu antecessor. Depois de prestarem juramento e receberem os
diplomas correspondentes, os Acadêmicos, já empossados, foram saudados por
Elsa Lima Gonçalves Antunha (Cad. 29) e por Yolanda Cintrão Forghieri (Cad. 1),
respectivamente, a Norberto Abreu e Silva Neto e Marília Ancona López. Estes
pronunciaram os seus respectivos discursos, expressando satisfação de compor
o quadro dos Titulares deste sodalício, homenagearam os Patronos das respectivas
Cadeiras e também seus antecessores. Quanto estes últimos, Norberto Abreu e
Silva Neto, dirigiu palavras de companheirismo e de interesse pela ciência
psicológica do saudoso Romeu Morais de Almeida. Marília Ancona Lopez prestou
homenagem a Isaac Mielnik, ressaltando a vasta produção científica, especialmente
para grande público.

Seguiu-se a Sessão de outorga, a Acadêmica; Elsa Lima Gonçalves Antunha
(Cad. 29) apresentou os laureados. De Marcelo Morais Nicaretta, que recebeu o
diploma relativo ao Prêmio Academia Paulista de Psicologia, pelos esforços
dirigidos a volumosa tese, na qual procura estabelecer relações entre a Época do
Ouro estadunidense e o desenvolvimento da psicoterapia no Brasil. Vale considerar
que o autor utilizou vasta bibliografia para fundamentar a tese, tanto nacional
quanto internacional, sendo que para estas últimas ele foi às fontes, isto é, procurou
analisá-las no seu original. Isto prova a versatilidade do autor em vários idiomas.

Ricardo Alves de Lima, foi agraciado com Menção Honrosa pela tese
defendida no Instituto de Psicologia da USP, na qual desenvolve um instrumento
útil para avaliar a satisfação conjugal, apropriado aos psicólogos principalmente
aqueles que fazem aconselhamento e psicoterapia de família e ou de casal.
Comparou grupo de casais sem e com filhos, encontrando-se maior satisfação
conjugal no primeiro, o que indicou a realização de novos estudos a respeito.
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Yolanda Cintrão Forghieri
Cadeira nº1

“Franco da Rocha”
Suas atividades profissionais

nestes últimos meses,
centralizaram na participação de
conferências, mesas redondas,
simpósios e mini-cursos em
congressos e em outros eventos.
Ministrou um mini-curso para
psicólogos do Instituto Gestalt-
Terapia de Brasília, na sede do
referido Instituto localizado nesta
cidade, dobre o tema: Funda-
mentos da fenomenologia para
a Psicologia; no XIV Encontro
científico de Psicologia, em
campinas com a conferência
Perspectiva fenomenológica do
envelhecimento; no Congresso
Nacional de Gestalt Terapia, em
São Pedro – SP, com a
conferência Gestalt ou
Fenomenologia?  e participação
na mesa redonda Diferentes
modalidades de assistência

Clínica, com o tema Aconse-
lhamento Terapêutico para
pessoas idosas;  no Congresso-
Brasileiro de Psicoterapia
Existencial realizado na
UNICAMP, em Campinas –SP,
com conferência Metodologia
Fenomenológica no Aconselha-
mento Terapêutico e no IV
Congresso Latino-americano de
Psicoterapia Existencial e
enfoques afins, realizado no Rio
de Janeiro, com a conferência
Enfoque fenomenológico do
Aconselhamento Terapêutico.
Ministrou mini-cursos sobre
Abordagem fenomenológica na
pesquisa e terapia em uma das
UNIP de São Paulo. Participou,
como Titular, na Comissão
Julgadora da Dissertação de
Mestrado de Lara C. Medeiros de
Sá sobre o tema O simbolismo
da morte na mitologia indígena
brasileira; uma forma junquiana,
realizada na PUC – SP.

Prossegue suas atividades como
docente no curso de Formação
em Psicoterapia Existencial onde
ministrou a disciplina Aconselha-
mento Terapêutico. Tem atuado
como parecerista na avaliação
de artigos para possível
publicação em periódicos de
Psicologia. Publicou artigo sobre
o tema Quanto basta para ser
existencialmente saudável no
livro Psicossomática e Saúde
Social na Universidade Estadual
Paulista (UNESP) Julio Mesquita
Filho.

Carlos Rolim Affonso
Cadeira nº 3,

“Fernando de Azevedo”
Continua na direção

pedagógica da ONG: Centro de
Aprendizagem e Desenvolvimento
(AED) e também no Centro
Assistencial e Educacional de
Pedreira (CEAP) onda tem
supervisionado estágios a

\

Coube à Maria Regina Machado  também a outorga de Menção Honrosa
pela tese relacionada à experiências anômalas e defendida no Instituto de Psicologia
da USP. Utilizou população de estudantes universitários provenientes da Grande
São Paulo. Eles foram submetidos ao Questionário de Prevalência e Relevância
de Psi (experiências anômalas, extra-sensoriais) elaborado e validado para esta
pesquisa e também à Escala de Bem–Estar subjetivo, de Alburquerque Trocoli,
construída e validada no Brasil, publicada em 2004. Este cuidado de escolher
instrumentos validados para a população em estudo é prova de eficiência da
pesquisa. A comparação realizada com grupo controle mostrou diferenças
significativas em algumas variáveis e em outras não, destacando assim, certas
tendências a serem consideradas pelos psicólogos em sua prática profissional e
investigadas em próximos estudos.

Cumprindo a pauta prevista, o senhor Presidente encerrou a Sessão,
agradecendo mais uma vez, o apoio institucional do CIEE na realização desta
Seção Solene.

• Atividades profissionais dos Acadêmicos e Laureados
Academics and Laureates professional activities

Registram-se aqui as informações recebidas até o encerramento da coleta
de material para este número do Boletim.
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estudantes de curso universitário
em Pedagogia. No referente à
Academia, na qualidade de Vice-
presidente, não tem faltado às
reuniões da Diretoria e
prestando apoio ao programa por
ela desenvolvida.

Arrigo Leonardo Angelini
Cadeira nº 4,

“Almeida Junior”
Das importantes atividades

na presidência deste sodalício
gestão 2010-2012, destaca-se a
colaboração e direção da
Sessão Solene ocorrida no dia
05 de agosto, de posse de dois
novos Acadêmicos e de outorga
de prêmios. Nesta oportunidade,
o colega proferiu discurso de
abertura colocando ênfase, nas
atribuições da Academia para o
progresso da Psicologia no
Brasil, em especial no Estado de
São Paulo. Participou das
solenidades realizadas na
Sessão Solene de comemoração
dos 40 anos do Instituto de
Psicologia da USP, por ele
fundado, com a efetiva
colaboração do Acadêmico
Samuel Pfromm Neto, Cadeira nº
05. No seu discurso de abertura
destacou as sérias dificuldades
para a criação dessa valiosa
entidade para o efetivo progresso
da ciência psicológica. Suas
palavras são transcritas neste
Boletim. Recentemente, tomou
parte das comemorações dos 45
anos da Vetor-Psicopedagógica,
hoje Grupo Empresarial Vetor, em
cujo evento recebeu justa
homenagem com uma preciosa
placa, oferecida pela entidade.
Nesse período o Acadêmico
publicou o artigo Futuro
Promissor, a partir da Psicologia
desde uma perspectiva brasileira
no livro Psicologia no Futuro,
lançado recentemente pelo
Grupo Empresarial Vetor. Para
este Boletim, elaborou a resenha
do Dicionário Histórico de
Instituições de Psicologia no

Brasil, organizado por Ana Maria
Jacó-Vilela, com o apoio
institucional do Conselho Federal
de Psicologia (CFP) e publicado
pela Editora Imago (Rio de
Janeiro). Esta publicação faz
parte do projeto do CFP, assim
denominado Memória da
Psicologia no Brasil  e que
contempla verbetes de 264
instituições. O colega neste livro
escreveu um artigo resumido
sobre a Associação de
Psicologia de São Paulo (antes
Sociedade de Psicologia de São
Paulo).

Norberto Abreu e Silva Neto
Cadeira nº 6,

“Milton Rodrigues”
No período que vai de julho

2010 a julho de 2011 o colega,
ao iniciar sua vida na Academia
Paulista de Psicologia, focalizou
sua produção científica na
participação em bancas
examinadoras para aquisição de
títulos acadêmicos na UnB e na
USP. Na Universidade de
Brasília, onde atuou até
dezembro de 2010, exerceu
atividades de docência, de
coordenação de pós-graduação,
e, nos últimos três anos foi Diretor
da Editora UnB.  Nessa instituição
participou da Comissão
Examinadora da dissertação de
mestrado de Monise Campos
Pereira do curso de Arquitetura
e Urbanismo, cujo nome foi Pátio
interno como arquétipo. E
posteriormente, na Universidade
de São Paulo, onde foi docente
de 1971 a 1992,  tomou parte do
Exame de Qualificação para
doutorado de Elizabeth Freire
Magalhães, aluna regular do
Programa de Pós-graduação em
Psicologia Escolar e do
Desenvolvimento Humano, com a
tese assim denominada: O
processo experimental de
praticantes do Budismo
Tibetano, segundo histórias
orais de vida, em uma

perspectiva junguiana. Em
termos de publicações,
assinalam as seguintes:
Consertar um navio em alto mar,
Relatório sobre a situação da
Editora Universidade de Brasília
(2010). Período, maio de 2008
a outubro de 2010; artigo em co-
autoria com Deborah Maria
Lima, denominado: Danças
Brasileiras e Psicoterapia: um
estudo sobre efeitos
terapêuticos, publicado na
Revista Psicologia: teoria e
pesquisa (27(1): 41-48, 2011),
produção que resulta da
pesquisa de mestrado, sob
orientação do Acadêmico
Norberto. Publicou também
capítulo de livro em inglês: The
uses of “forms of life” and the
meanings of life, no compêndio:
Forms of Life and Language
Games, Frankfurt: Ontos Verlag,
organizado por Jesus Padilla
Gálvez e Margit Gaffal, (coleção
Aporla, v.5). Livro que foi lançado
em agosto 2011. Esta publicação
resulta de trabalho apresentado
sob o mesmo título no Congresso
Internacional Ludwig Witt-
genstein realizado na
Universidade de Castilla-La
Mancha em Toledo (Espanha) no
mês de junho de 2011.
Considerando a grande
produção científica do colega, foi
justo o comentário que fizeram
sobre ele, “nas áreas de
conhecimento, são pesquisa-
dores representativos desta
Instituição, (referindo-se ao
Instituto de Psicologia da USP)
Norberto Abreu e Silva Neto”. E,
como palestrante convidado
participou do Workshop -
Eutonia de Gerda Alexander, no
qual fez parte da mesa redonda:
Reflexões sobre o corpo a partir
do texto; As técnicas do corpo
de Marcel Mauss e a Eutonia de
Gerda Alexander, em conjunto
com Jean-Marie Huberty,
eutonista na França e
Luxemburgo.
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Salomão Rabinovich
Cadeira nº 09,
“Mario Yahn”

Na qualidade de Diretor da
Comissão de Ética, Cidadania e
Direitos Humanos desta
Academia e presidente da
AVITRAM (Associação de
Assistência a vítimas de trânsito
ou de violência urbana), proferiu
importante conferência no
Circulo MACABI e AVITRAN
sobre ações preventivas contra
violência doméstica e acidentes
de trânsito, destacando por outra
parte, o valor da vida produtiva e
da convivência sã. Na sua
prestadora de serviços, vem
dando apoio à assistência a
pacientes que foram atingidos
por acidentes de trânsito ou
violentados, principalmente no
próprio lar.

Marina P. R. Boccalandro
Cadeira nº 13,

“Renato Ferraz Kehl”
Continua como Professora

Associada na PUC/SP e
supervisora dos alunos na clínica
psicológica desta Universidade,
assim como de clientes externos
desta clinica-escola. Tem atuado
como supervisora dos
aprimorandos que atendem
pacientes em psicoterapia,
particularmente aqueles que
sofrem de transtornos de pânico
e de ansiedade generalizada. Na
qualidade de professora na
Faculdade de Psicologia,
ministra as disciplinas eletivas:
Projeto para o trabalho de
conclusão de curso e Técnicas
de abordagem psicoterápicas
corporais, em diversas fases; e
a disciplina Transtorno do Pânico
- Uma visão da Psicossíntese e
outras abordagens. Ainda na
PUC/SP faz parte do Grupo de
Pesquisa Corpo e Psicologia:
Terapias Corporais, registrado
no CNPq Tem sido parecerista de
trabalhos de iniciação científica
do PIBIC-CEPE da PUC/SP,
além de parecerista de projetos

do Pós Graduação, da Revista da
Faculdade de Psicologia da
PUC-SP e de Trabalhos de
Conclusão de Curso. Faz parte
da equipe de professores
consultores Ad hoc na avaliação
de trabalhos do 19º. Encontro
Estadual de Serviços–Escola de
Psicologia do Estado de São
Paulo.   Na Academia Paulista
de Psicologia dirige a Comissão
de Publicações desde janeiro de
2010.  Está orientando dois
projetos de Iniciação Científica,
com os títulos:, Um estudo sobre
o Taoismo e a Psicossíntese-
semelhanças entre ambos os
conhecimentos e O Corpo em
Psicossíntese  e em Quatro
Abordagens Psicológicas .
Participou da X Jornada da
clínica psicológica Ana Maria
Poppovic, pertencente a PUC/
SP, como orientadora dos
seguintes trabalhos: Amostragem
de um grupo de atendimento em
triagem de uma Clinica
Psicológica-Escola. Por: Renata
de Oliveira e Suzana Maria C.L.
Cunha. Participa como membro
da Comissão de Avaliação de
Docentes (CAD), da Faculdade
de Ciências Humanas e da
Saúde. Na Academia Paulista de
Psicologia continua como
pertencente à Comissão de
Publicações.

Mathilde Neder
Cadeira nº 14,

“Annibal Silveira”
Prossegue como docente e

orientador de alunos de mestrado
e de doutorado na Pós-
graduação em Psicologia da
Saúde e Psicologia Hospitalar
como também no de Terapia fa-
miliar e de casais na PUC/SP.
Tem participado ativamente como
membro da Diretoria da
Associação Paulista de Terapia
Familiar, e também de
congressos de psicossomática
proferindo conferência e
ministrando mini-curso como no
V Congresso Brasileiro de

psicossomática e Psicologia da
Saúde, que aconteceu em
Campinas, SP.

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

O colega foi eleito membro
da Academia Paulista de
Medicina, cujo Patrono é André
Teixeira Lima. Vão as nossas
felicitações pela bem merecida
distinção. Continua como
docente do Instituto de Psicologia
da USP, tanto em nível de
graduação (Psicopatologia)
quanto ao de pós-graduação
(História da Psiquiatria).
Participou de diferentes eventos
nacionais e internacionais
(Congresso Mundial de
Psiquiatria), apresentando
trabalhos. Em relação a
publicações, estas se centra-
lizaram em artigos de revista,
nacionais e capítulos de livros
nacionais e internacionais.

Roberto Kanaane
Cadeira nº 21,

“Raul de Moraes”
Suas principais atividades se

concentram nas pós-graduação
da Universidade Mogi das
Cruzes. Cordena cinco cursos
de pós-graduação Lato Sensu na
sua especialidade e prin-
cipalmente a de Polít icas
Públicas, da UMC em parceria
com as subprefeituras da cidade
de São Paulo, curso este que se
basea no Programa Nacional de
Qualidade (P.N.Q.), com 440
horas de duração. Na atualidade,
são 26 turmas em funcionamento
nas sub-prefeituras, nas
bibliotecas e nas Sabesp, como
também no hospital Vila Nova
Cachoeirinha. Além das
coordenações referidas, proferiu
palestras junto a Secretaria de
Fincança do Município de São
Paulo, ao Grinape (Grupo infor-
mal de administradores de
pessoal). Através de sua
prestadora de serviços tem
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efetuado consultorias sobre
avaliação de desempenho, plano
de carreira e treinamento de
supervisores em diversas
empresas como FIA/Petrobrás,
FIA/Banco Nordeste entre outras
de grande extensão e prestígio
no país. Tem atuado como
orientador de alunos na pós-
graduação e também de
monografias de conclusão de
cursos (T.C.C.) na UMC e na
FATEC (Faculdade de Tecnologia
de São Paulo), além de participar
em várias Bancas de
qualificação no Centro de Altos
Estudos de Segurança Cel. PM
Nelson Freire Terra, entre outras
instituições de ensino em nível
superior.

Geraldina Porto Witter
Cadeira nº 23,

“Dante Moreira Leite”
Apesar de seus agravos de

saúde, a colega continua sempre
produtiva, tanto na docência,
como na coordenadoria de
programa de pós-graduação e
principalmente na produção
científica, divulgando o
conhecimento psicológico para o
público acadêmico e para o
comunitário. Com respeito à
produção científica acadêmica
tem publicado e organizado
livros, como o Ensino de ciência
e matemática. Formação e
atuação dos professores, em
co-autoria com Wuo M., Cotia-
SP: Ateliê Editorial, e publicado
no presente ano; como, também
o Envelhecimento, referências
teóricas e pesquisa, em autoria
única, publicado neste ano, em
segunda edição revisada, sendo
que a primeira foi impressa em
2010 pela Editora Aliança, em
Campinas. Em relação a
capítulos de livros, a colega foi
muito eficiente. Publicou em
autoria única e co-autoria os
seguintes capítulos do primeiro
livro citado: “Competências e
habilidades dos professores de
Física e Matemática;

Capacitação docente: níveis de
formação; Avaliação e docência;
motivação e ensino da Física;
Texto e leitura em ciências e
matemática; Compreensão de
leitura em ciências e
matemática; Ensino-aprendi-
zagem de ciências e matemática
e Perspectivas futuras:
Professor e Ensino de ciência e
matemática”. No segundo livro
em que publica matéria, sobre
envelhecimento (2011) a
Acadêmica escreveu cinco
capítulos sobre leitura do idoso,
formação de leitores, atenção
especial àqueles de língua
japonesa, entre outros temas
sobre terceira idade. Ainda
publicou muitos resumos de suas
exposições em dois congressos
nacionais como internacionais
referentes à Psicologia da Saúde
e ao Stress. Ainda a colega
reservou tempo para proferir
palestras e outras comuni-
cações, nos congressos nos
quais participou, além de tomar
parte na Banca de Mestrado,
sobre Guias de Turismo:
perspectivas culturais e de
consumo, cujo candidato foi
Emerson Rafaeli, que aconteceu
na Universidade Brás Cubas
(Mogi das Cruzes). Ainda
escreveu resenhas de livros para
Pardeia e para a presente revista
e realizou verbetes para o livro
Dicionário de Instituições de
Psicologia no Brasil, organizado
por Ana Maria Jacó Vilela, com
apoio institucional do CFP. Além
das contribuições citadas,
Geraldina participou de
comissões científicas e foi
parecerista do Congresso sobre
Psicologia Escolar e Educacional
já mencionado, além de ter sido
consultora da Revista Brasileira
de Estudos Pedagógicos do INEP
e outros trabalhos de ordem
universitária. Em termos de
publicações para grande público,
a colega como escritora regular
do Diário de Mogi, escreveu este
ano 23 artigos de natureza

educacional relacionados com
os acontecimentos atuais, como
férias, início das aulas, entre
outros assuntos.

Denise Gimenez Ramos
Cadeira nº 27,
“Hebert Baldus”

Participou em Zurich da
reunião do comitê executivo da
IAAP (International Association
for Analytical Psychology) onde
foram debatidos os rumos da
organização e o próximo
Congresso. Na ocasião, a
Acadêmica assumiu  posição no
comitê organizacional da IV Aca-
demic Conference que é
realizada em julho de 2012, na
Universidade Católica de Braga,
Portugal. Publicou o artigo Le
complex culturel et l’élaboration
du traumatisme de l’ esclavage
no Chaiers Jungiens de
Psychanalyse, número 133.
Ministrou duas conferências na
Universidade Católica de Braga,
Portugal, sobre psicossomática
junguiana. Orientou dissertações
e teses de doutorado na PUC/
SP e participou de várias bancas.
No primeiro semestre de 2011,
também lecionou tanto na
graduação em Psicologia quanto
no programa de Pós-graduação
em Psicologia Clínica da citada
universidade, a disciplina
Pesquisa, Teoria e Prática dos
Transtornos Psicossomáticos.
Com respeito à Academia,
participou da Cerimônia de
Posse dos Acadêmicos: Marília
Ancona Lopez e Norberto Abreu
e Silva Neto e da outorga de
prêmios da gestão 2010-2012.

Maria Regina Maluf
Cadeira nº 28,

“Maria da Penha”
Além das habituais atividades

de orientação de mestrados e
doutorados no Programa de Pós-
Graduação em Psicologia da
Educação da PUCSP, e das
disciplinas ministradas no mesmo
Programa, cabe destacar sua
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participação em eventos
científicos conforme relatado a
seguir. Promoveu a organização
e realização do Seminário
Internacional de Alfabetização
na Perspectiva da Psicologia
Cognitiva da Leitura, que teve
lugar na PUCSP. O Evento
contou com o trabalho de uma
comissão organizadora
integrada por docentes e alunos
e teve apoio da FAPESP e do
CNPq. O evento recebeu sete
convidados do exterior além dos
pesquisadores brasileiros que
trabalham sobre essa temática e
teve cerca de 500 participantes.
Estão em preparação os livros
que conterão as apresentações
(www.alfabetizacao2011.com.br).
Atendendo a convite, fez uma
palestra sobre O ensino da
linguagem escrita para crianças
em situação de risco social por
pobreza, no IV Congresso
Multidisciplinar de Transtornos de
Aprendizagem e Reabilitação,
que teve lugar em São Paulo,
Mackenzie. Proferiu conferência
e simpósio no XXXIII Congresso
Interamericano de Psicologia,
que se realizou em Medellin, Co-
lombia, sob os auspícios da
Sociedade Interamericana de
Psicologia, da qual exercia então
a presidência. Atendendo a
convite realizou conferência no
evento da Asociación Argentina
de Ciencias del Comportamiento
(AACC),  denominado XII
Reunión Nacional de la AACC e
II Encuentro Internacional que se
realizou na  província de Entre
Ríos, na cidade de Libertador
San Martín, Argentina. Realizou
palestra, a convite, sobre o
ensino da linguagem escrita, no
II Congreso Internacional de
Psicología: Retos y Desafíos,
que se realizou em Arequipa
(Peru) e também participou como
convidada em mesa-redonda
comemorativa do Eisenhower
Day of Fellowship, organizado
pela Dra. Sheyla Blumen, em

Lima, falando sobre Práticas
Psicológicas para a Inclusão
Social. Como convidada,
integrou a Sessão Especial A
Integração Ibero Latino Ameri-
cana, na 41ª. Reunião Anual da
Sociedade Brasileira de
Psicologia, que ocorreu em
Belém. Com alunos e ex-alunos
de mestrado e doutorado foi co-
autora de apresentações nos
eventos: 41ª Reunião Anual da
SBP; no 7º. Congresso Norte
Nordeste de Psicologia, em maio
na Bahia; no VI Colóquio
Nacional da AFIRSE em
Teresina, Piauí. Atualmente é
membro do Júri que analisa as
indicações para o Prêmio
outorgado pela IUPsyS ao
psicólogo ou psicóloga de maior
destaque, designado como
Mattei Dogan Prize.

Aidyl M. de Queiroz Pérez-
Ramos

Cadeira nº 30,
“Paula Souza”

A organização desta revista
e a participação como
Secretária Geral da Academia
Paulista de Psicologia, tomou a
maior parte do seu tempo neste
semestre. Fora a rotina de
trabalho, colaborou ativamente
na realização da Sessão Solene
de posse de dois Acadêmicos e
de outorga de prêmios, realizada
no dia 05 de agosto do presente
ano. Além dessas atividades,
ministrou aula no curso sobre
brinquedista realizado na
Biblioteca Dante Moreira Leite da
USP, organizado pela
Associação Brasileira de
Brinquedotecas (ABBri).
Participou da comissão científica
e da mesa redonda denominada,
Brinquedotecas para todos no
12º International toy library Con-
ference, realizado em São Paulo.
Recebeu pelos serviços
prestados à Psicologia no país,
duas placas em sua homenagem;
uma do Congresso luzo-brasileiro

de Psicologia da Saúde e outra
da Vetor-psicopedagógica na
comemoração dos seus 45 anos,
colaborando com a História da
Psicologia em nosso país.
Escreveu um verbete sobre a
Academia Paulista de Psicologia,
sendo esta colaboração ao
Dicionário, ocupando suas
primeiras páginas.

Irai Cristina Boccato Alves
Cadeira nº 31,

“Clemente Quaglio”
Além da docência em

graduação e pós-graduação no
Instituto de Psicologia da USP, a
Acadêmica dedicou-se, a
convite, proferir varias palestras
em eventos de natureza
psicológica, além de colaborar
com a organização de alguns
deles e participar em bancas
para ascensão nas categorias
universitárias. Nesta última
atividade, tomou parte de uma
banca de qualif icação de
doutorado e de duas para
obtenção do referido Título. Foi
membro da comissão
organizadora do Curso
Elaboração de Laudos em
diversos contextos, para a
Associação de Psicologia de São
Paulo. Participou como
Consultora Ad-Hoc do 19º
Encontro de Serviços-Escola de
Psicologia no Estado de São
Paulo, realizado na Universidade
Guarulhos; da XLI Reunião Anual
de Psicologia, com apoio da
Sociedade Brasileira de
Psicologia; da avaliação de
relatório de projeto de pesquisa
para a FAPESP; e da Comissão
Consultiva em Avaliação
Psicológica do Conselho Federal
de Psicologia. Participou também
da Mesa Redonda no IV
Congresso Brasileiro de
Avaliação Psicológica, realizado
em Bento Gonçalves – RS,
promovido pelo Instituto
Brasileiro de Avaliação
Psicológica. Ministrou palestras
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como: Avaliação psicológica no
Brasil: importância histórica e
controvérsias sobre sua
aplicação no evento promovido
pelo Conselho Regional de
Psicologia (CRP 04) – Em Mi-
nas Gerais/Belo Horizonte,
Psicologia no Brasil: a travessia
para os 50 anos, na semana de
comemoração do Dia do
Psicólogo. E apresentou a
palestra: O desenvolvimento dos
testes psicológicos no Brasil no
evento comemorativo dos 45 anos
da Vetor Editora. Publicou um
artigo, na revista Mudanças –
Psicologia da Saúde, em
colaboração com Maria Olinda
Gottsfritz. Também teve um
trabalho completo publicado nos
Anais do X CONPE – Congresso
Nacional de Psicologia Escolar
e Educacional, em colaboração
com Solange Y. F. Yaegashi e
Ana Maria T. Benevides.

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

Como docente do Programa
de Pós-Graduação em Psicologia
da Saúde da Universidade
Metodista de São Paulo,
ministrou neste semestre a
disciplina Símbolo e Corporali-
dade, em pós-graduação stricto
sensu, deu supervisão em
Psicopedagogia Clínica e Institu-
cional II, em lato sensu. Na
graduação supervisionou
estágios em Psicologia Aplicada
à Educação. Continua na
coordenação do Núcleo de
Pesquisa , Lúdico, Cognição e
Saúde, com atenção à inserção
social e integração com o Projeto
Amigo, que atua junto a crianças
e adolescentes da favela Naval,
em São Bernardo. Deu prosse-
guimento à pesquisa Apoio à
família da criança hospitalizada
via lúdico no município de São
Paulo. Orientou dissertações de
mestrado e Trabalhos de

Conclusão de Curso que
abordam a contribuição do
brincar para a saúde. Coordenou
o XII Congresso Internacional de
Brinquedoteca, realizado no Me-
morial da América Latina, o qual
teve a participação de Portugal,
Espanha, Itália, França, Bélgica,
Suécia e Dinamarca, da Europa,
e Japão, Coréia, Malásia,
Tayuam e Índia, da Ásia, além
da África do Sul e, Argentina,
Colômbia e México da América
Latina, além da presença de
participantes de quase todos os
estados do Brasil. De forma
complementar ao Congresso,
organizou o livro Brinquedoteca:
uma visão internacional, editado
pela Vozes, que conta com a
contribuição de autores de  oito
países, da Europa e Ásia e, onde
apresenta o livro e escreve o
artigo sobre Rituais e
Brincadeiras na Brinquedoteca
- Vetores de crescimento
pessoal, social e cultural. Vendo
o interesse internacional pelo
livro, o mesmo foi convertido pela
organizadora, para formato digi-
tal (e-book), em inglês, também
pela Vozes. Além dessas
atividades, deu continuidade à
emissão de pareceres para
congressos e bancas, e exercício
da profissão de psicóloga clínica.
Deu início a várias pesquisas de
mestrado e orientou vários TCCs.
Entre eles, coordenou o Núcleo
de Pesquisa – Lúdico, Cognição
e Saúde, promovendo sua
inserção social, com a
colaboração do Curso de
Biologia da UMESP, por meio da
promoção de aulas e oficinas a
professores da rede pública. Em
continuidade à Coordenação da
Brinquedoteca Circulante da
Metodista, organizou e promoveu
o Encontro Temático O Brincar
e a Brinquedoteca na Conscien-
tização Ambiental, também
realizado na Metodista, agora
Núcleo credenciado da

Associação Brasileira de
Brinquedotecas, presidido pela
Acadêmica. Publicou o artigo
Controle da ansiedade materna
de bebê pré-termo via contato
lúdico-gráfico. Contribuiu como
parecerista a vários periódicos
de referência nacional. Também
publicou artigos nesta e em
outras revistas de natureza
psicológica.

Edda Bomtempo
Cadeira nº 36,

“Washington Vita”
A  Acadêmica continua como

professora orientadora do
Programa de Pós-graduação em
Psicologia Escolar e do
Desenvolvimento Humano do
Instituto de Psicologia da USP.
Proferiu palestra no Congresso
Nacional de Educação em
Jundiaí, realizadas nos dias 14
a 17 de setembro de 2011 com o
apoio da prefeitura da cidade. O
título da palestra foi: Importância
do brincar para a Aprendizagem
e o Desenvolvimento Infantil.
Escreveu o prefácio do livro
organizado por Sirlândia R. de
Oliveira Teixeira... sobre
Brincadeiras publicado pela Wak
em 2011. Assumiu a presidência
da Comissão Científica do 12º
Internacional tory library Confer-
ence realizado em São Paulo,
outubro de 2011. Além dessas
atividades, continua como
Editora do informativo
Brinquedista da Associação
Brasileira de Brinquedotecas
(ABBri) e como conselheira
dessa Associação. Matém suas
atividades na Academia Paulista
de Psicologia como membro da
Diretoria, apoiando projetos e
secretariando reuniões.

Eunice Maria L.S. Alencar
M.C.r. nº 5

Participação em simpósio no
I Congresso Internacional de
Criatividade e Inovação: visão e
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prática em diferentes contextos
(Universidade Federal do
Amazonas, Manaus, julho) e em
dois simpósios no VIII Congresso
Iberoamericano de Avaliação/
Evaluación Psicológica, que se
realizou em julho passado, na
Faculdade de Psicologia da
Universidade de Lisboa.
Coordenadora do Seminário
Internacional Formação de
Professores: Tendências e
Desafios, ocorrido no dia 1º de
setembro, na Universidade
Católica de Brasília. Participação
prevista, com apresentação de
trabalho, na conferência da Na-
tional Association of Gifted Chil-
dren , New Orleans, USA,
novembro. Capítulos de livros
publicados: Criatividade na
Educação Superior na
Perspectiva de Estudantes e
Professores, no livro organizado
por S. M. Wechsler e T. Nakano.
Criatividade na educação supe-
rior: uma perspectiva
internacional (São Paulo: Vetor)
e Creativity in organizations:
Facilitators and inhibitors, no
livro organizado por M. D.
Mumford Handbook of organiza-
tional creativity (Elsevier). Está
ministrando a disciplina Altas
Habilidades e Talentos:
Desenvolvimento e Educação,
para alunos do Programa de
Mestrado e Doutorado em
Educação e Psicologia na PUC/
Brasília.

Geraldo José de Paiva
Laureado 2002

De 21 a 25 de agosto p. p.
participou do Congresso da

IAPR, (International Association
for the Psychology of Religion),
em Bari, Itália. Neste evento,
participou da Sessão
“Experiência Religiosa”, com
base a uma pesquisa efetuada
sobre o papel da contra-intuição
no encaminhamento de uma
percepção ou de uma ação
como tipicamente religiosa,
analisada cognitivamente. Além
do interesse intrínseco pelo papel
da contra-intuição, a pesquisa
analisou a dimensão intercultural
desse comportamento, conse-
guindo demonstrar que culturas
diferentes, o mesmo se realiza
de modos diversos. O Congresso
estruturou-se ao redor de temas
concorrentes na psicologia da
religião: espiritualidade, reli-
giosidade pós-moderna, psico-
biografia, experiência mística,
religião do terapeuta, ritual,
ateísmo, oração, xenofobia,
personalidade, desenvolvimento
de apegos, enfrentamento,
fundamentalismo, violência e
trauma, bem-estar, teoria e
medida. O grande número de
contribuições submetidas ao
comitê científico do Congresso,
e por ele aceitas após escrutínio,
levou a agrupá-las em sessões
paralelas. O colega participou
diretamente das Plenary Lec-
tures e das seguintes sessões de
comunicação: experiência
religiosa, ateísmo, contribuições
da psicanálise para a teologia e
a questão da verdade na religião.
O que lhe chamou particular-
mente, sua atenção foi o número
e a qualificação dos jovens
pesquisadores, que demonstram

grande segurança teórica e
metodológica, aliada à modéstia
na apresentação. Outro particu-
lar foi o caráter empírico das
pesquisas, moldado na
metodologia qualiquanti, com
ênfase no quantitativo, que deve
ser levado em conta pesquisas
brasileiras sobre temas da
Psicologia da Religião.
Participaram do Congresso
pouco mais de 200
pesquisadores, oriundos de 29
países. O Brasil foi representado
por cinco participantes, dois dos
quais da PUC de São Paulo
(incluindo a Acadêmica Marília
Ancona-López), um da PUC do
Paraná, um da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul e um
da Universidade de São Paulo.
O Congresso elegeu o novo
presidente da IAPR, prof. Vassilis
Saroglou, da Universidade de
Louvain-la-Neuve, Chefe do
Centro de Psicologia da Religião
daquela Universidade.  Votou-se,
também pela realização do
próximo congresso em
Lausanne, Suíça, em agosto de
2013. Por ocasião do evento, o
colega teve oportunidade de
visitar o Centro de Psicologia da
Religião, de Louvain-la-Neuve e
o Programa de Mestrado em
Psicologia da Religião, do
Heythrop College, da
Universidade de Londres. Essas
visitas permitiram troca de
informação acerca das
pesquisas que cada
Universidade produz na área, e
ensejam propostas de
intercâmbio internacional.

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 15 de abril de 2012.
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