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• Inscrição para preenchimento da cadeira vaga, nº 1
“FRANCO DA ROCHA”

Como etapa preliminar para o preenchimento de referida Cadeira, a
Diretoria, em reunião de 20 de janeiro p.p., a declarou vaga e fixou o período de
inscrição de candidatos para ocupá-la, de 1º de fevereiro a 30 de abril, em
conformidade com o disposto no Art. 3º, §1º do Regimento Interno. Ao ser
divulgada tal resolução, inscreveu-se a psicóloga Yolanda Cintrão Forghieri, sendo
aceita sua candidatura conforme os requisitos estabelecidos no Art. 4º, (§ 2º) do
Estatuto e Art. 3º , (§ 2º e § 3º) do Regimento Interno.

Publica-se neste Boletim resumo curricular da candidata, como um dos
requisitos exigidos no processo eleitoral correspondente, em atenção ao disposto
no Regimento Interno.

-  Resumo Curricular  -

Com formação inicial em Pedagogia (Bacharel e Licenciada) pela
memorável Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Instituto Sedes
Sapientiae, incorporou-se definitivamente ao campo da Psicologia, antes ainda
de existir a legalização da profissão desta área no País. A partir dessa decisão
realizou cursos de especialização em Psicologia Clínica, adquirindo, na
oportunidade, o registro oficial de psicóloga.

Prosseguiu na sua formação neste campo do saber, obtendo as titulações
de Doutor, de Livre-Docente e de Professor Titular em Psicologia pelo Instituto
de Psicologia da USP e também essa última categoria pelo Centro de Educação
da PUC/SP. Na amplitude desse campo de estudo, a candidata especializa-se,
inicialmente, na abordagem rogeriana, na qual fundamenta sua Tese de
Doutoramento. Direciona-se, pouco tempo depois, para a Fenomenologia de
Husserl, motivada por esta se configurar, não como um sistema filosófico, e sim
como um conjunto de proposições para um método de pensar, apreender e
investigar o mundo. Assim estabelece novas relações entre sujeito e objeto,
desfazendo a separação entre ambos, propiciando novas idéias sobre o ser
humano, sua maneira de existir e de adoecer. A candidata passa a se dedicar,
então, ao aprofundamento de estudos de filósofos, psiquiatras e psicólogos
fenomenólogos, do qual resulta a Tese de Livre Docência. Prossegue suas
incursões nesse campo, realizando pesquisas sobre vivências de diferentes
momentos da vida humana, especialmente de intensa contrariedade por um
lado e de bem-estar e felicidade, por outro. Procura conhecer as peculiaridades
de cada uma dessas vivências e de suas  relações com a saúde e o adoecimento
existencial, entre outras implicações de importância.

Longa tem sido também sua trajetória como docente universitária, em um
percurso de mais de meio século, pautado por um processo gradual e em
contínuo progresso. Após alguns anos de docência no Magistério (então chamado
Escola de Preparação de Professores do Ensino Primário) ascendeu, ao ensino
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superior, primeiramente, em nível de graduação e, posteriormente, de pós-
graduação em Psicologia Escolar no IPUSP e em Psicologia Clínica na PUC/
SP.  Consolida assim sua carreira como docente no campo da Psicologia, em
especial na área da Fenomenologia, na qual tem sido um dos principais
expoentes. Orientou numerosas dissertações de mestrado e teses de doutorado,
e participou de expressivo número de bancas examinadoras em nível de pós-
graduação e de concurso de ingresso e promoção na carreira docente.

Além de suas valiosas contribuições teóricas e acadêmicas, especialmente
no campo da Fenomenologia, a candidata vem se destacando, durante muitos
anos, no atendimento terapêutico a universitários e a pessoas da comunidade,
em clínicas psicológicas abertas ao público carente.  Atuou como docente  na
Universidade “La Sapienza”, em Roma (Itália), sendo responsável pela disciplina
“A Investigação Fenomenológica na Psicologia”.

As contribuições da candidata ao campo fenomenológico em várias
direções, são citadas em diversas publicações de âmbito psicológico. Dos
trabalhos de sua autoria, além de uma diversidade de artigos e numerosos
resumos em anais de congressos, destacam-se dois livros de sua especialidade:
Psicologia e Fenomenologia, editado pela  Cortez, esgotado, e Psicologia
Fenomenológica, Fundamentos, Método e Pesquisas, pela Pioneira Thomson
Learning, já na quarta reimpressão. Na atualidade, a psicóloga vem centralizando
seu interesse na formação de psicólogos fenomenólogos e como pesquisadora
fenomenológica de vivências paradoxais do existir humano, como também
prosseguindo no aprofundamento e divulgação de sua especialidade por cursos
intensivos, publicações, e participação ativa em congressos e em bancas
examinadoras.

• Projeto “O Legado da Psicologia para o Desenvolvimento
Humano” com participação no Edital CT-Infra/MCT/CNPq-03/2003

(Ministério da Cultura – PRONAC – 013671)

Os esforços para se tornar realidade este importante empreendimento
dirigiram-se nestes meses, especialmente, à solicitação ao Ministério da Cultura,
para a extensão do prazo de captação de recursos (prazo terminado a 31/12/03)
e planejamento de novas ações junto à Pessoas Jurídicas e à Pessoas Físicas.
Felizmente, dando cumprimento às exigências administrativas por parte do
Ministério da Cultura, foi concedido novo prazo de captação de recursos para o
presente ano, conforme autorização da Portaria nº 25 de 2 de março  p.p. (D.O.U.
– 31/03/2004). Tendo em vista este ato de aprovação, esta Academia reitera o
seu apelo às empresas, bancos e universidades, assim como aos profissionais
que, reconhecendo o valor deste empreendimento, o apoiam efetivamente,
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