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• Witter, G. P.(2004) Educação e Psicologia; Cinqüenta Anos de
Profissão. São Paulo, Ateliê Editorial; 206 p.

José Fernando B. Lomônaco1

(Cadeira nº 26)
Instituto de Psicologia – USP

É para mim um enorme prazer poder resenhar/comentar o livro em epigrafe
de minha orientadora, mestra, colega e, sobretudo, amiga, Profª. Dra. Geraldina
Porto Witter. Após cinqüenta produtivos anos dedicados à Psicologia e à
Educação, a autora, muito oportunamente, decidiu sintetizar suas experiências
acadêmicas e de vida num texto no qual relata não só sua trajetória acadêmica,
mas parte de sua vida, relembrando sua infância e adolescência, a influência de
seus pais e de outros familiares sobre sua maneira de ser e de pensar, a vivência
como aluna dos antigos ginásio e Escola Normal (onde se formou professora
primária), os primeiros contatos com o magistério primário e a docência
universitária, a orientação de trabalhos de conclusão de curso, iniciação científica,
dissertações de mestrado e teses de doutorado.

Mas não é só de lembranças que o livro é feito. Ao lado do arrolamento
de parte substancial de sua produção científica, Geraldina Witter reflete sobre
temas tão importantes quanto oportunos, tais como o papel da pesquisa em
Psicologia e Educação, a necessidade da formação do professor/pesquisador,
a importância de avaliar continuamente o processo de ensino/aprendizagem e
de fundamentar a prática docente em dados científicos, o respeito e a tolerância
entre aqueles que professam diferentes visões na área da Psicologia e da
Educação.

Chama muito nossa atenção a forma pela qual Geraldina Witter é
reconhecida a todos aqueles que, de uma maneira ou outra, passaram pela sua
vida, desde a cadelinha Lady, com quem conviveu quase 25 anos, passando por
Eli Rosa, suporte doméstico que acompanhou e participou de sua vida, até seus
professores do Curso de Psicologia da USP aos quais se mostra muito
reconhecida pelo que com eles aprendeu.

Chama muito nossa atenção visto que Geraldina Witter, ao longo desses
50 anos, doou-se grandemente a todos os que (e foram muitos) a cercaram e
dela se aproximaram em busca de auxílio/orientação. Se somarmos o número
de dissertações de mestrado e teses de doutorado orientadas neste período,
chegaremos ao impressionante número de 230 trabalhos. Mas Geraldina justifica
esse seu jeito de ser na seção de Agradecimentos quando escreve: Dar é mais
reforçador do que receber. Saber dar de si e de seu trabalho é mais reforçador

1 Professor Associado. Endereço para correspondência: Rua Mateus Grou, 79 / 62, CEP 05415-
050 – São Paulo, SP. E-mail: jfblusp@usp.com.br
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do que dar algo material... Nada do que eu possa dizer ou escrever poderá dar
conta do que recebi, nem se igualar ao quanto deram a si próprios ao doar-se,
como o fizeram para me ajudar.

Necessário se faz, portanto, que todos os que dela tanto recebemos,
manifestemos nossa convicção do quanto ela foi importante em nossa vida
acadêmica e mesmo pessoal, do quanto recebemos e nos beneficiamos de sua
capacidade de doar, enfim, do quanto para nós ela é importante e do quanto nós
somos gratos a ela. Muito obrigado, Profa. Geraldina!

Gostaria de fazer apenas uma observação, não uma crítica, quanto ao
texto em tela. Embora ele nos dê uma boa visão da trajetória pessoal e acadêmica
da Profa. Geraldina, senti falta da relação de todos os seus trabalhos publicados.
Sei que são muitos. Talvez esta tenha sido a razão editorial para não apresentá-
los, ainda mais que tais trabalhos poderão ser facilmente obtidos por meio de
consulta ao seu Currículo Lattes. Ainda assim, acredito que tais dados poderiam
enriquecer este texto e dar uma visão mais completa, para aqueles que não a
conhecem suficientemente, de sua enorme capacidade de trabalho e dedicação
à ciência.

Não se pense, todavia, que, com a publicação deste livro, a autora se
despede da vida acadêmica e se retira para um merecido repouso, pois, como a
autora nos previne ao final do último capítulo: Vou continuar a jornada até o ponto
em que o caminho acabe ou me leve para outros horizontes. É muito bom ler tal
afirmação e saber que poderemos continuar contando com o esforço e a
dedicação da Profa. Geraldina Witter na construção da Psicologia no Brasil.

• Angerami–Camon, V.A. (2003) Psicoterapia e subjetivação – Uma
análise de fenomenologia, emoção e percepção. São Paulo, Thomson

André R. R. Torres1

Clínica Maria Monteiro
Centro de Psicoterapia Existencial

O livro é dividido em sete capítulos adicionados da apresentação e da
bibliografia situadas, respectivamente, na abertura e no final do mesmo. É visível,
desde o início, a linguagem poética do autor também presente em todas suas
publicações como recurso de penetração de seus trabalhos teórico-científicos.

Na Apresentação, destaca-se o fato de que o livro foi elaborado como guia
para o curso de formação em psicoterapia fenomenológico-existencial promovido
pelo Centro de Psicoterapia Existencial, coordenado pelo próprio autor.

1 Psicólogo clínico e psicoterapeuta existencial. Endereço para correspondência: R. Maria
Monteiro, 608, s/9 13025-151 Campinas, Tel. (19) 3255-7048, E-mail: torres.andre@uol.com.br
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