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• BERTOLlNI, A. A. Pioneirismo na área
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Andréia Aparecida Bertolini2
Universidade Sagrado Coração

Maria de Fátima BelancierP
Universidade Sagrado Coração

Resumo: Aprecia o acervo que compreende uma trajetória de mais de
meio século da Acadêmica (C. 30) Dra. Aidyl, assim conhecida, na área da
psicologia Hospitalar. Começa com sua vida profissional iniciada nos anos 50
na função de psicologista, em uma casa de apoio hospitalar e na Seção de
Higiene Mental da Clínica Pediátrica do Hospital das Clínicas da Universidade
de São Paulo, registrando assim seu pioneirismo em Psicologia Hospitalar,
sobretudo na área pediátrica. O levantamento dos dados decorre dos vários
depoimentos da Acadêmica e, especialmente, da sua ampla bagagem de pu-
blicações em livros, capítulos de livros, resumos em anais de eventos e, prin-
cipalmente, em artigos de revistas científicas. Perfaz-se, assim, um total de
mais de 30 importantes obras, às quais são acrescidas de referências a teses
e a dissertações por ela orientadas que focalizam aspectos significativos da
teoria e da prática em Psicologia Hospitalar. Inserem-se, também, trabalhos
que destacam o seu legado como especialista na área em foco. Os resultados
apontam para um amplo espectro de produção científica, projetando várias frentes
em vigência na área. Suas contribuições enfocam a Psicologia Hospitalar sob
uma concepção científica, desde suas origens até a atualidade, especialmente
mediante pesquisas de estudos de caso, em crianças portadoras das mais di-
versas doenças. Introduz a Psicologia Preventiva na área, dirigindo e orientan-
do investigações nas maternidades, com atenção especial aos recém-nascidos.
Registram-se suas significativas contribuições também na preparação de equi-
pes multiprofissionais e na saúde mental do psicólogo. Conclui-se que a Dra.
Aidyl vem construindo uma trajetória inovadora que, 'indubitavelmente, a insere
como pioneira e protagonista na história da Psicologia Hospitalar no Brasil.

1 Relato derivado da monografia "O legado da Vida e Obra de Aidyl M. Q. Pérez-Ramos na área de
Psicologia Hospitalar" de conclusão do curso de Pós-graduação em Psicologia Hospitalar da Universidade
Sagrado Coração (USC), 8auru (SP), realizada pela primeira autora e orientada pela segunda.

2 Endereço para correspondência: Av. dos Jequitibás, 711 Jd. Primavera 78550-000 SINOP-MT. E-mail:
andreiabertolini@bol.com.br.

3 Endereço para correspondência: R. Christiano Pagani, 10-49 ap. 51. Residencial Vila Grena 17047-530.
8AURU-SP. Tel.: (14) 97713729. E-mail: mfbelancieri@hotmail.com.
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1. Introdução
Diversas são as razões que justificam a preferência da primeira autora

deste trabalho para elaborar a presente pesquisa como parte dos requisitos
para a obtenção do seu título de Especialista em Psicologia Hospitalar no
Curso de Pós-graduação (lato sensu) nessa área, efetuado pela Universidade
Sagrado Coração. A principal delas é referente ao conhecimento que os auto-
res do relato sobre as importantes contribuições da Ora. Aidyl, em Psicologia
Hospitalar, comprovadas por publicações e apresentações em congressos.
Esta preferência vem a ser consubstanciada pelos contatos pessoais da Aca-
dêmica, quando realizava supervisão sobre o desempenho clínico de Bertolini
(primeira autora) como psicóloga de um centro de atendimento para depen-
dentes químicos. Ademais, é pertinente a elaboração do presente trabalho
devido à escassez de produções sobre o desenvolvimento da Psicologia Hos-
pitalar no Brasil.

Com o fim de facilitar a compreensão do desenvolvimento da pesqui-
sa, que fundamenta o relato, é apresentada nesta unidade uma visão sin-
tética da mesma, em termos da metodologia histórica que a caracteriza, e
em concordância com os requisitos exigidos pela USC para a elaboração
de trabalhos no gênero. Nesse contexto, afora a apreciação que as auto-
ras fazem sobre as contribuições na docência e na produção científica da
Ora. Aidyl, mencionam-se os esforços desta última em outras áreas da ci-
ência psicológica no Brasil e no estrangeiro, como Professor Convidado e
como Perito das Nações Unidas. Complementa essa citação, a referência
às suas funções atuais como Orientadora do Programa de Pós-graduação
do IPUSP e titular da Academia Paulista de Psicologia (Cadeira nQ 30, "Paula
Souza").

2. Metodologia
Por tratar-se de um trabalho de natureza historiográfica, a metodologia

inclui depoimentos realizados pela personalidade em estudo, ademais da aná-
lise documental de sua experiência profissional e, sobretudo, de suas produ-
ções acadêmicas e científicas. Estas últimas fontes contemplam publicações
de sua autoria relacionadas especificamente à Psicologia Hospitalar, além das
apreciações de determinadas dissertações e teses por ela orientadas, e os
comentários significativos de outros autores sobre sua Vida e Obra. Os dados
examinados se subdividem, didaticamente, em dois importantes tópicos: His-
tória da Vida e da Obra, incluindo-se neste último, a formação acadêmica e as
atividades profissionais (docência universitária, exercício profissional, pesqui-
sas e publicações), complementando com a participação em congressos e
terminando com a unidade sobre reconhecimento pela excelência do desem-
penho profissional.



3. Discussão e resultados
A apreciação das contribuições da Vida e da Obra da Acadêmica revela

uma caminhada de grandes esforços e dedicação, para ir alcançando gradu-
almente as sucessivas e continuadas etapas de sua formação profissional
para, finalmente, galgar um alto nível de realização, reconhecido pelos seus
colegas e instituições nas quais sempre exerceu funções de destaque, sendo
que, de muitas delas, foi fundadora.

Grande parte do desenvolvimento profissional e científico da Ora. Aidyl
tem sua motivação básica em vivências da infância e da adolescência, com
relação aos contatos regulares que tinha com crianças em condições de pre-
cariedade na saúde e na carência de cuidados essenciais relativamente ao
seu desenvolvimento. A formação em Pedagogia, realizada nos anos 40 na
Universidade de São Paulo (USP), constitui a base fundamental do próprio
direcionamento ao campo da Psicologia, em especial ao desenvolvimento da
criança. Outros cursos e estudos, inclusive de especialização, realizados no
Brasil e no exterior, enriqueceram sua experiência profissional. Vale a pena
citar que a formação universitária em Psicologia foi completada na Columbia
University (USA).

Destaca-se nessa trajetória, o doutoramento em Psicologia Clínica, rea-
lizado em 1960, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (um dos
primeiros outorgados no Brasil), com a tese sobre "Os Desajustamentos da
Criança Asmática", mediante coleta de dados no Hospital das Clínicas quando
atuava como psicologista (designação oficial dos psicólogos na época), na
Seção de Higiene Mental da Clínica Pediátrica do referido hospital da FMUSP.
Um número especial da Revista de Psicologia Normal e Patológica pu_blicoua
citada pesquisa (Queiroz, 1960).

De suas intensas atividades profissionais na área da Psicologia Hospita-
lar, citam-se, primeiramente, as contribuições pioneiras na docência e nas pro-
duções de caráter científico, para continuar com seus esforços até a presente
data. A Ora. Aidyl ministrou, em Curitiba, em 1960, o curso de Psicologia Hos-
pitalar, considerado o primeiro em nosso meio, e prosseguiu com outros mais
específicos, durante os cinco anos (1956-1961) em que exerceu atividades
profissionais no Hospital das Clínicas. Suas funções docentes em anos poste-
riores (década de 80), ultrapassaram nossas fronteiras, sendo a Acadêmica
convidada pelo Governo da Venezuela, através do Convênio Científico Cultu-
ral entre o Brasil e aquele país, para participar do "Projeto Família". O progra-
ma desse empreendimento destinava-se ao atendimento das parturientes e
seus bebês nas maternidades oficiais venezuelanas. No mesmo, a Ora. Aidyl,
além de outras atividades, participou na formação de instrutores e também na
organização de recursos audiovisuais destinados à estimulação dos recém-
nascidos e à orientação de suas genitoras. Nesse mesmo sentido, ministrou a
disciplina "Estimulación Temprana", no primeiro curso de pós-graduação em
Psicologia Clínica, destinado, principalmente, aos profissionais da maternida-
de anexa ao Hospital Psiquiátrico da Universidade Central da Venezuela. Nessa



oportunidade, orientou e examinou teses sobre Psicologia Hospitalar e publi-
cou o "Manual de Instrucción para Pós-graduandos", como guia de auto-apren-
dizagem para seus alunos. Publicação considerada de vanguarda dos job aids,
de real interesse atual (Pérez-Ramos, A., 1988 e Morais, 1999).

Em termos de exercício profissional, a Ora. Aidyl tornou-se conhecida
em nosso meio como Psicóloga Clínica, pela efetiva atuação em diferentes
clínicas psicológicas, recém criadas na década de 50. Entre elas, são dignas
de menção a unidade de Orientação Psicológica do Lar-Escola São Francisco
(instituição identificada, na época, como casa de apoio hospitalar) e, principal-
mente, a Seção de Higiene Mental da Clinica Pediátrica da FMUSP (Pérez-
Ramos, 1988). Nessas unidades exerceu funções de psicóloga, identificando·
se dessa forma, a Acadêmica como pioneira da Psicologia Hospitalar no país.
Integrava a equipe de diagnóstico e intervenção interprofissionais (primeira
iniciativa na época), na referida Seção, trabalho que foi estendido a outros
serviços e clínicas do hospital, iniciando-se, dessa maneira, a interrelação da
Psicologia com as ciências médicas (Pérez-Ramos, 2002).

O campo de maior projeção dessa profissional é o que corresponde à
produção científica, que acompanhou o seu desempenho ao longo de uma
extensa vida de trabalho. Abriu novas vias no campo da Psicologia Hospitalar
no Brasil, em um enfoque individual, científico e clínico. Já nos anos 50, reali-
zava estudos de caso com crianças hospitalizadas ou em atendimento
ambulatorial, portadoras de seqüelas de poliomielite, comum naquela época,
de quadro asmático, de transexualidade, entre outras anomalias.

Atualmente suas investigações se dirigem a novas conquistas, sempre
na linha de pesquisa referente a estudos de caso. Dentro desse enfoque,
produziu obras de valor e supervisionou dissertações e teses sobre o desen-
volvimento psíquico de crianças celíacas (Rafael, 2000), portadoras de ma-
rasmo (Silva e Pérez-Ramos, A., 2002), como também sobre vínculos
interrelacionais entre crianças asmáticas e seus familiares (Peçanha, 1997) e,
nesta última abordagem, a investigação sobre crianças portadoras de fissura
lábio-palatal (Valle e Pérez-Ramos, A., 2002) e sobre o comportamento de
apego da mãe-adolescente e seu bebê (Maia e Pérez-Ramos, A., 2002).
Enfoques teóricos fundamentam tais pesquisas, consideradas inovadoras, tanto
no conteúdo como no aspecto metodológico. Tais trabalhos vêm comprovar
também a atuação científica da Acadêmica nas diversas regiões do país, nas
quais tiveram lugar muitas das pesquisas citadas.

Uma nova linha de investigação é aberta pela Acadêmica, em relação à
problemática estressante e suas estratégias de coping, vivenciadas pelos nos-
sos psicólogos hospitalares. O capítulo, de sua autoria, do livro Atualidades
em psicossomática, de Angerami-Camon (org.) (2003), sobre "Preservação
da Saúde Mental do psicólogo no contexto hospitalar", condensa seus esfor-
ços científicos sobre o tema.

Em resumo, suas publicações são comprobatórias dos progressos que a
Acadêmica vem realizando na área, configurando um amplo espectro de valio-



sas contribuições, às quais são adicionadas publicações em linguagem colo-
quial, dirigidas aos próprios pacientes e seus acompanhantes (Pérez-Ramos
et ai, 1985), como também outras resultantes de determinadas investigações,
como as citadas anteriormente (Peçanha e Pérez-Ramos, 1999 e Silva e Pérez-
Ramos, 2000), além das apreciações que tem feito de eventos dos quais par-
ticipou como conferencista e/ou como integrante de Mesa Redonda.

4. Considerações gerais
O objetivo do trabalho parece ter sido alcançado, podendo-se afirmar,

pelos depoimentos e vasta experiência profissional e científica da Dra. Aidyl,
complementada por uma personalidade altamente motivada e em contínua
atualização, que existem provas suficientes para identificá-Ia como pioneira e
eficaz colaboradora da historiografia da Psicologia Hospitalar no Brasil. Ante-
cipou-se a muitas aquisições nessa área, embasando-as cientificamente me-
diante importantes pesquisas alicerçadas na prática clínica, nas contribuições
teóricas, como também em metodologias específicas. Contribuiu intensamen-
te com investigações sobre estudos de caso, enriquecendo esse campo com
instrumentos de avaliação da criança hospitalizada e do ambiente hospitalar
pediátrico em prol da humanização desse contexto. Essas e outras razões
justificam as diversas homenagens que tem recebido, pela excelência do seu
desempenho. É procedente citar a designação de Presidente de Honra do I
Congresso Brasileiro de Psicologia da Saúde e Psicossomática, realizado em
outubro de 2001.

Sugere-se aproveitar as valiosas informações registradas neste legado
para substanciar os meios acadêmicos e científicos, especialmente pelo fato
de que muitas vezes importantes informações historiográficas como estas,
não são facilmente disponíveis para efetiva formação dos profissionais na área.
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Resumo: A hospitalização infantil é uma condição complexa que neces-
sita da intervenção psicológica para promover a modificação do comporta-
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