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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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utilizando, se possível, dos benefícios da Lei Rouanet, a qual este Projeto está
vinculado.

Em extensão às solicitações de ajuda econômica, este sodalício, como foi
divulgado amplamente no Boletim anterior (XXIII, n.3/03, 2003),  formulou proposta
ao CNPq, através do Edital CT-Infra/MCT/CNPq-03/2003. Ao ser denegada a
solicitação em 28/11/03, sem explicações convincentes, a Diretoria, em of. 07/
04 dirigido à Presidência daquele órgão, pediu reconsideração ao Parecer exarado
pela Coordenação do Programa de Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais.
Com tal propósito os justos argumentos que fundamentaram a solicitação foram
os seguintes:

1. A Academia Paulista de Psicologia tem como finalidade precípua a de
preservar a memória deste campo do saber, contando com Titulares,
eminentes pesquisadores de longa experiência, provenientes de
prestigiosas universidades do País.  Através de seus 24 anos de
existência  este sodalício vem acumulando um acervo de publicações,
gravações e material imagético de reconhecido valor para produção
historiográfica, em concordância, portanto, com o espírito do item 1.1.
do referido Edital.

2. Quanto ao Projeto em apreço, há suficientes razões para justificar a
solicitação de auxílio a esse importante Órgão, já que, entendemos, se
ajusta plenamente ao conceito de preservação adotado no item 1.1.,
como também ao contexto do item 1.2 do referido Edital. Tal é a relevância
do empreendimento que sua súmula foi recomendada para publicação
pela Comissão Editorial do “Boletim Academia Paulista de Psicologia”.

3. É necessário considerar a competência e o alto nível de especialização
dos pesquisadores designados para executar o Projeto em referência,
atendendo também à expectativa de um grande número de
pesquisadores, docentes, pós-graduandos e graduandos interessados
na História da Psicologia  nas suas diferentes áreas. Pode-se afirmar
que o Projeto trará contribuições inegáveis à ciência psicológica em
nosso meio, para dessa forma restaurar o seu percurso histórico com
autenticidade documental, corrigindo desvios de interpretação e omissão
de dados e informações.

4. Assim, ao finalizar estas considerações e reiterando nosso apelo de
reconsideração do pedido de financiamento ao Projeto, declaramos que,
longe de fugir dos objetivos do Edital que contempla a preservação da
memória científica em nosso meio, o empreendimento aludido refere-
se a autênticas e comprovadas contribuições dos pioneiros e expoentes
que dedicaram sua vida à construção da Psicologia no País.

Apesar de novamente ser denegado o nosso pedido, embora com algumas
explicações plausíveis, fica registrado e divulgado através deste Boletim o
posicionamento desta Academia diante do ocorrido.
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