
   

Boletim Academia Paulista de Psicologia

ISSN: 1415-711X

academia@appsico.org.br

Academia Paulista de Psicologia

Brasil

Eleições de Nova Diretoria e de preenchimento das vagas das Cadeiras 19 e 24

Boletim Academia Paulista de Psicologia, vol. 32, núm. 83, julio-diciembre, 2012, pp. 489-496

Academia Paulista de Psicologia

São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94624915015

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=946
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94624915015
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=94624915015
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=946&numero=24915
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94624915015
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=946
http://www.redalyc.org


489

Yolanda Cintrão Forghieri
Cadeira nº1

“Francisco Franco da Rocha”
Proferiu a conferência de

abertura do curso sobre
Aconselhamento Psicológico
realizado na UNESP de Bauru,
sobre o tema Contribuição
pessoal para uma perspectiva
fenomenológica na Psicologia e
no Acompanhamento Terapêu-
tico. Em decorrência de suas
pertinentes e numerosas
publicações na área de atuação
profissional, recebeu o prêmio de
Literatura Interarte oferecido pela
Academia de Artes de Goiás
Velho, por se encontrar entre os
melhores autores de artigos
relacionados à Psicologia, em
cerimônia solene realizada em
Goiânia – Goiás. Participou do
congresso Luso Brasileiro de
Práticas fenomenológico-
existencial, realizado na UERJ
(Universidade Estadual do Rio de
Janeiro), com apresentação e
debates sobre o tema Quando o

terapeuta adoece existen-
cialmente. Prossegue com suas
atividades como docente do
curso de formação em Psicologia
Fenomenológico-Existencial onde
ministra curso sobre Acon-
selhamento Terapêutico, e como
parecerista de artigos sobre
temas relacionados à Psicologia.

Carlos Rolim Affonso
Cadeira nº 3,

“Fernando de Azevedo”
Continua participativo, como

sempre, na qualidade de vice-
presidente desta Academia.
Frequenta as reuniões e é
atuante nas deliberações da
Diretoria. Com a intenção de re-
gistrar suas atividades
profissionais, o colega publicou
mais um livro “O mundo digital e a
educação profissionalizante”
(2012) pela Cultor de Livros.
Trata-se de sua experiência, du-
rante muitos anos, como diretor
pedagógico do CEAP (Centro
Educacional e Assistencial

Profissionalizante) localizado no
bairro de Pedreiras, São Paulo. O
objetivo principal do livro é
sensibilizar os leitores para
conhecer um projeto educacional,
desenvolvido em um bairro pobre,
na zona sul da cidade de São
Paulo, para crianças e jovens
carentes, na faixa etária de 10 a
18 anos. Utilizando metodologia
participativa, fornece aos alunos
um ensino profissionalizante, que
os insere rapidamente no
mercado de trabalho. Além disso,
envolve os familiares dos alunos
no processo educacional, como
fontes propulsoras na educação
dos seus filhos, com base em
valores humanos e cristãos. Os
cursos são gratuitos e seus cus-
tos, cobertos por doações de
pessoas físicas e jurídicas,
muitas vezes insuficientes para
cobrir as despesas. Isso acaba
por exigir um grande esforço da
entidade mantenedora, uma ONG,
que vai constantemente em
busca de doadores, para

\

III. REALIZAÇÕES  DA  ACADEMIA  PAULISTA  DE  PSICOLOGIA

• Eleições de Nova Diretoria e de preenchimento das vagas das
Cadeiras 19 e 24

Programadas para o mês de Dezembro, as respectivas eleições serão
realizadas em conformidade com o Estatuto e Regimento que dirigem o
referido sodalício.

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

Actividades profesionales de los Académicos y Galardonados

Registram-se aqui súmulas das atividades profissionais dos Titulares e
Laureados, realizadas na atualidade e recebidas até o encerramento da coleta
de material para este número do Boletim.
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completar os gastos que mantém
com a referida entidade.

Arrigo Leonardo Angelini
Cadeira nº 4,

“Antonio Ferreira Almeida
Junior”

Além das suas funções
normais que caracterizam a
Presidência deste sodalício e as
de colaborador deste Boletim,
participou da 2ª Mostra Nacional
de Práticas em Psicologia,
realizada no Palácio de Conven-
ções do Anhembi, em São Paulo,
organizada pelo Conselho Fed-
eral de Psicologia, como parte das
comemorações do cinquente-
nário da aprovação da Lei que
regulamentou a profissão de
Psicólogo no Brasil. Nessa
ocasião, foi realizado o
lançamento de um número espe-
cial da revista Psicologia: Ciência
e Profissão, no qual figurou a
entrevista que, como Presidente
desta Academia, concedeu ao
CFP sobre o histórico da
campanha junto à Câmara Fed-
eral para aprovação da referida
Lei. Participou também da sessão
solene de inauguração da
referida mostra, na qualidade de
primeiro Presidente do Conselho
Federal de Psicologia (1973 –
1976) com o registro número 1
no Conselho Regional de
Psicologia de São Paulo. No dia
27 de agosto, dia do Psicólogo, o
Conselho Regional de Psicologia
de São Paulo realizou sessão
comemorativa do cinquentenário
da regulamentação da Lei 4119,
na qual foram homenageados os
cinquenta psicólogos que
receberam os primeiros registros
naquela entidade. Além do
Presidente desta Academia,

receberam a homenagem, entre
outros agraciados, os seguintes
Acadêmicos: Waldecy Alberto
Miranda (Cad. 16), Mathilde Neder
(Cad. 14), José Glauco Bardella
(Cad. 8) e Geraldina Porto Witter
(Cad. 23). Colaborou com um
trabalho sobre o legado de Otto
Klineberg para a Psicologia no
Brasil, objeto de pesquisa
histórica conduzida pelo Dr.
Marcos Chor Maio, da Fundação
Oswaldo Cruz – Rio de Janeiro.
Neste mesmo sentido, o
Acadêmico prestou depoimento
sobre o legado de Gioconda Mus-
solini, à Liliane Goes Oliveira,
orientada por Ana Jacó Vilela
(Universidade Federal do Rio de
Janeiro). No dia 26 de outubro,
atendendo convite da Acadêmica
Eda Marconi Custódio, o colega
participou da Semana de
Psicologia da UMESP
(Universidade Metodista de São
Paulo), ocasião em que proferiu
a conferência por eles intitulada
Psicologia brasileira: 50 anos.

Norberto Abreu e Silva Neto
Cadeira nº 6,

“Milton Camargo da Silva
Rodrigues”

Neste semestre, o colega
publicou artigos e resenhas,
participou de eventos e de
comissões avaliadoras de
progressão de carreira
universitária. Reintegrou-se às
atividades editoriais e realizou
visita acadêmica. Acaba de ser
publicado o livro Doubtful Cer-
tainties: Language Games,
Forms of Life, Relativism,
editado por Jesús Padilla Galvez
e Margit Galfat, Frankfurt am
Main: Ontos Verlag (Series Apo-
ria). Encontram-se no prelo

outros artigos, de outros livros
que serão publicados pela citada
editora e também pelo Editorial
Plaza Valdez (Madrid). No Brasil,
contribuiu com o capítulo As
virtudes e o Mundo Contem-
porâneo. Anotações sobre o
Movimento Epicuriano para o
livro Psicologia da Religião no
Mundo Contemporâneo,
organizado por Marta Helena de
Freitas e Geraldo Paiva.
Resenhou o livro de Wilhelm
Shmid (2010) La Felicidad: todo
lo que debe saber al respecto y
por qué no es lo mas importante
en la vida. Valencia: PRE-
TEXTOS. Além deste, resenhou
outros livros para este Boletim.
Participou do VIII Seminário de
Psicologia e Senso Religioso, na
Mesa Redonda “Religião e Vida
Contemporânea no Mundo
Ocidental”. Integrou a Comissão
Consultiva da Exposição
Itinerante: 50 anos da profissão
no Brasil promovido pelo
Conselho Federal de Psicologia.
Tomou parte da Comissão Cen-
tral de Avaliação para a
Progressão Docente na USP.
Reintegrou-se ao Conselho Edi-
torial e como avaliador
cadastrado de revistas de
natureza psicológica. Mantem-se
em contato, em Oxford, com o
psicólogo de renome, o Profes-
sor Peter M.S. Hacker, distinguido
autor de numerosos livros sobre
a obra Wittgenstein.

Marina P. R. Boccalandro
Cadeira nº 13,

“Renato Ferraz Kehl”
Continua como Professora

Associada da PUC/SP e atuando
como supervisora da Clínica
Psicológica da mesma
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Universidade. Nesta última
atividade, participa da triagem da
comunidade puquiana e de
clientes externos; ministra
supervisão a grupos de
aprimorandos que atendem
clientes em triagem, e é terapeuta
de dois grupos que sofrem de
transtorno do pânico e ansiedade
generalizada. Ministra a disciplina
eletiva, Transtorno do Pânico –
uma visão da Psicossíntese e
outras abordagens. É parecerista
de trabalhos de iniciação
científica do PIBIC-CEPE e da PUC/
SP, além de ser consultora de
Pós-Graduação para doutorado,
da Revista da Faculdade de
Psicologia da PUC-SP e de
Trabalhos de Conclusão de
Curso. Tomou 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. Participou do XI
Congresso de Psicologia
Hospitalar, realizado na Unicamp
– Campinas, São Paulo,
organizado pelo Centro de
Psicoterapia Existencial, no
período de 11/10/12 a 14/10/12.

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

Durante este segundo
semestre de 2012, continuou com
atividades didáticas no Instituto
de Psicologia da USP, ministrando
disciplina no curso de graduação
(Psicologia e Deficiência) e de
pós graduação (Psicologia e
Psiquiatria). Paralelamente,

publicou capítulos em livros
nacionais, como no Tratado de
Pediatria, editado pela SBP e no
Compêndio de Psiquiatria Clínica,
pelo Instituto de Psiquiatria do HC-
FMUSP. Participou de diversos
congressos e publicou artigos em
periódicos diversos, além da
segunda edição do livro “Tratado
de Psiquiatria da Infância e
Adolescência”, revista e
ampliada, obra única no gênero
no Brasil, composta por 92
capítulos, 132 colaboradores e
mais de 1000 páginas. Constitui
uma obra de referência no
gênero, e como base para
obtenção do título de especialista
na área. Passou a fazer parte,
como membro Titular, da
Academia Paulista de Medicina,
na Cadeira 103, que tem como
patrono o Prof. André Teixeira
Lima.

Roberto Kanaane
Cadeira nº 21,

“Raul de Moraes”
Neste semestre, o Acadêmico

ascendeu na carreira docente no
Centro Paula Souza, sendo
nomeado Professor Pleno II.
Nesta instituição pertence ao
Programa de Mestrado: Gestão
de Tecnologia do Sistema
Produtivo, no qual desenvolve a
linha de pesquisa Análise das
Organizações, orientando
mestrandos e lecionando a
disciplina Relações Humanas no
Trabalho. Coordena o curso de
pós-graduação em Políticas
Publicas, da Universidade de
Mogi das Cruzes (UMC) em
parceria com várias Secretarias
das Subprefeituras na cidade de
São Paulo e outras entidades

correlatas. Além do intenso
trabalho acima citado, Kanaane
leciona, também, na qualidade de
Professor Pleno II, Psicologia na
Fatec (Faculdade de Tecnologia
de São Paulo); no curso de pós-
graduação em Administração de
Empresas na PUC/SP; MBA na
Fundação Instituto de
Administrações (FIA), e no
Centro Estadual de Educação do
Centro Paula Souza. Além disso,
através de sua Consultoria,
assessora empresas de grande
porte. Fora esta linha acadêmica
e de avaliação empresarial,
realiza seleção de executivos,
gestores e profissionais técnico-
administrativos e também se
ocupa da orientação de
monografias para TCC e de
dissertações para Mestrado na
Universidade Mogi das Cruzes,
Faculdade de Tecnologia de São
Paulo e na FIA. Para completar
suas atividades, o Acadêmico
proferiu palestra de sua
especialidade para executivos da
Volvo e no Congresso Brasileiro
de Administração, ocorrido, este
último, na Bahia.

Lino de Macedo
Cadeira nº 22,

“João Carvalhaes”
Durante o período que vai de

maio a outubro do presente ano,
o colega demonstrou-se, como
sempre, muito produtivo. Em
termos de artigos científicos,
publicou Los sujetos de Piaget y
su educación,  no l ivro
Construyendo mentes: Ensayos
en homenaje a Juan Delval,
organizado por Madruga, J.G.;
Kohen, R.; Barrio, C., Enesco, I. &
Linasa, J.L., publicado pela
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Libreria UNED: Madrid, 2012.
Também publicou, como trabalho
completo, nos anais do XXV
Encontro Nacional de
Professores da Proepe, o
denominado Os sujeitos de
Piaget e sua educação. Para
grande público, escreveu artigos
sobre Toda atenção para a
Neurociência (Nova Escola), e
concedeu entrevista à Folha de
São Paulo. Participou de várias
bancas de obtenção de títulos
universitários: a começar pelas
de Professor Titular no Instituto
de Artes e na Faculdade de
Educação, ambas instituições da
UNICAMP, e de Livre Docência,
na Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, na USP, e continua
com as de doutorado, em dois
concursos, um na Escola de
Comunicação e Artes e outro na
Faculdade de Educação, ambos
da USP. Em termos de mestrado,
participou de uma banca no
Instituto de Psicologia na USP e
outra na Universidade Federal de
Rondônia, além de integrar-se em
vários comitês de qualificação
sobre mestrado e doutorado. Lino
também marcou sua presença
participativa em vários eventos,
como no I Congresso Sabará de
Especialidades Pediátricas,
participando de mesa redonda;
no II Seminário de Psicologia: 50
anos de Psicologia no Brasil,
proferiu conferência de abertura
do mesmo; no XIV Simpósio da
ANPEPP, coordenou o grupo
Jogos e sua importância para a
Psicologia da Educação e no IV
Fórum Internacional de Educação
proferiu a conferência: Ensino e
Aprendizagem: como avaliar.

Geraldina Prto Witter
Cadeira nº 23,

“Dante Moreira Leite”
Apesar de sua enfermidade,

continua atuante e participativa
na coordenadoria dos cursos de
pós-graduação “Stritu-Sensu” da
Universidade Castelo Branco, em
Mogi das Cruzes, e prestando
assessoria a outras entidades
congêneres. Sua produção
científica se traduz por uma
variedade de artigos de
divulgação científica, sendo
escritora assídua do Diário de
Mogi. Para este jornal, escreveu
26 artigos a partir de janeiro até
outubro do corrente ano. Realizou
resenhas para este Boletim de
recentes livros de Psicologia
Escolar e também a ele tem
dedicado bons artigos. Escreveu
os seguintes capítulos de livros:
Avaliação do Professor, em
Avaliação Escolar: Estratégias e
Debates, organizado por
Rodrigues (2012) e publicado na
cidade de São Paulo; dois
capítulos: Criatividade na Velhice
e Cuidador do Idoso, em
Envelhecimento e Contingências
da Vida, organizado por Witter e
Buriti (2011) e publicado pela
Editora Alinea. Participou de
bancas examinadoras para
obtenção do título de mestre, da
candidata Cleice Branco Silva,
com a monografia, Influência de
um programa de dança nos
aspectos biopsicossociais dos
idosos, na Universidade São Ju-
das Tadeu. Proferiu palestra e
conferência sobre Ética e Fraude
no Discurso Científico, na
Universidade Federal de São
Paulo. Esteve na XIV Jornadas
Transandinas de Aprendizaje e

ali proferiu a palestra La
formación del docente hoy, ante
los desafios de nuevos
contextos, na cidade de
Encarnación, República do
Paraguai. Tem sido parecerista
em revistas de Psicologia e foi
avaliadora da Feira Brasileira de
Ciências e Engenharia – Escola
Politécnica da USP.

Denise Gimenez Ramos
Cadeira nº 27,

“Herbert Baldus”
A Acadêmica orientou várias

pesquisas de mestrado e de
doutorado. Proferiu diversas
palestras no Brasil e no Exterior.
Em Portugal, participou do comitê
organizador da IV Academic
Conference da International As-
sociation for Junguian Studies e
da International Association for
Analytical Psychology. No
plenário dessa Conferência,
apresentou o trabalho: O Método
de Análise do Sandplay. Nos
Estados Unidos da América do
Norte, ministrou as palestras: A
transdução de uma taquicardia
– um caso de uma criança de 8
anos, no Instituto C.G. Jung de
Los Angeles e O trauma
intergeracional da escravidão:
um estudo feito no Pelourinho,
Salvador, no Pacifica Institute of
Graduate Studies, em Santa
Barbara, Califórnia. Nesse
mesmo Instituto, ministrou um
curso de Estudos em
Psicossomática, de 20 horas.
Tomou parte também, do VI
Congresso Latino Americano de
Psicologia Junguiana, em
Florianópolis, com o tema:
Amizade: bem estar e conflitos
advindos de complexos
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familiares. Publicou: Transtornos
psicossomáticos, capítulo do
livro “Psicopatologia
Psicodinâmica Simbólico-
Arquetípica”. Uruguai: Prensa
Médica Latino-americana, 2012.

Maria Regina Maluf
Cadeira nº 28,

“Maria da Penha Pompeo de
Toledo”

Proferiu conferência sobre o
tema, a ciência cognitiva da
leitura, no IV Congresso Regional
da SIP, em Cruz de la Sierra
(Bolívia), no qual participaram
alguns de seus alunos,
mestrandos e doutorandos do
programa de pós-graduação em
Psicologia da Educação da PUC-
SP. Foi essa uma excelente
oportunidade de intercâmbio
acadêmico com colegas e
estudantes latino-americanos.
Participou do XIV Simpósio
ANPEPP que teve lugar em Belo
Horizonte, de 6 a 9 de junho,
apresentando trabalho no G.T.
Desenvolvimento Sociocognitivo
e da Linguagem. Assistiu a
apresentação feita por Stanislas
Dehaene em São Paulo (6 de
julho) sobre Os Neurônios da
Leitura, título de seu livro recém-
traduzido para o português.
Participou, por meio de
conferência, a convite, do
simpósio, do 30th International
Congress of Psychology
(IUPsyS), na Cidade do Cabo
(África do Sul), de 22 a 27 de
julho, onde tomou parte também
das Reuniões de Diretoria da In-
ternational Association of Ap-
plied Psychology (IAPP), bem
como das Assembleias da Inter-
national Union of Psychological

Sciences (IUPsyS) realizadas
com os países membros. Nessa
ocasião foi aprovada a proposta
apresentada por um “consórcio”
entre ANPEPP, ABRAPSO e
SBPOT para a volta do Brasil à
IUPsyS, à qual o país pertenceu
na fundação em 1951 e marcou
presença em 1996. A entrada do
Brasil na União Internacional de
Associações de Psicologia é uma
boa notícia para a psicologia e os
psicólogos brasileiros.

Aidyl M. de Queiroz Pérez-
Ramos

Cadeira nº 30,
“Geraldo Horácio Paula Souza”

A Acadêmica, nas suas
funções de Secretaria Geral
deste sodalício, vem se
ocupando do processo eleitoral
para preenchimento das Cadeiras
vagas, números 19 e 24, cujo
resultado está previsto para o fi-
nal deste ano. Segue na
editoração deste Boletim,
recebendo artigos e preparando-
os para avaliação dos
pareceristas. Do ponto de vista
acadêmico, tomou parte, como
membro efetivo, do Concurso de
Títulos e Provas para obtenção
do Título de Livre-Docente do
Departamento de Psicologia
Clínica do Instituto de Psicologia
da USP. Participou, como editora
deste Boletim, do III Seminário de
Desempenho dos Periódicos
Brasileiros, organizado pela
FAPESP (Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo)
e o SCIELO (Science Eletronic Li-
brary On-line) onde teve a
oportunidade de dialogar com
vários editores de Psicologia e de
outras áreas do conhecimento.

Participou com o artigo Imortais
e Academias da cidade de São
Paulo da antologia São Paulo em
cena, a ser traduzida em francês;
iniciativa da Literarte. Recebeu
honroso prêmio pela colaboração
na antologia Elas vieram de
Longe, ato que aconteceu em
Petrópolis, no Palácio de Cristal.
Prefaciou o livro Mundo digital e
a Educação Profissionalizante,
escrito pelo Acadêmico Carlos
Rolim Affonso. Emitiu pareceres
a currículos de professores
universitários para ascensão de
carreira. Encontra-se no prelo o
livro A criança pequena e o
Brincar da qual é uma das
organizadoras e autoras.
Participou, efetivamente, da
pesquisa sobre o legado do Dr.
Otto Klineberg, referente a seu
tempo em São Paulo, como aluna
que foi deste ilustre psicólogo;
trabalho organizado pelo Dr.
Marcos Chor Maio da Fundação
Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.

Irai Cristina Boccato Alves
Cadeira nº 31,

“Clemente Quaglio”
Na atuação como docente do

Instituto de Psicologia da USP,
continua ministrando disciplinas
na graduação e na pós-
graduação, bem como nas
atividades de orientação de
doutorandos e de iniciação
científica. Foi aprovada no
processo de progressão na
carreira docente como “Profes-
sor Doutor 2”. Participou de duas
bancas de exame de qualificação
para Doutorado no Instituto de
Psicologia da Universidade de
São Paulo e uma para Mestrado
na Universidade Metodista de São
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Paulo. Proferiu palestras em dois
eventos comemorativos da
Semana da Psicologia, um na
Universidade Guarulhos e outro
na Universidade Santo Amaro.
Tomou parte da Comissão
Organizadora do evento:
Atenção psicológica a pacientes
com dor crônica, promovido pela
Associação de Psicologia de São
Paulo – ASPSP. Participou, neste
período, dos seguintes
congressos: o XIIV Simpósio
ANPEPP: Produção e Divulgação
Científica: os desafios da
interdisciplinaridade; o X Encontro
Mineiro de Avaliação Psicológica
(X EMAP, 2012); o III Congresso
Latino-Americano de Avaliação
Psicológica; a 42ª Reunião da
Sociedade Brasileira de
Psicologia; o VII Congresso Ibero-
americano de Psicologia e o VI
Congresso Interno do Instituto de
Psicologia da USP. Publicou um
capítulo no livro sobre o desenho
infantil, em colaboração com mais
três autores, e teve a publicação
da reedição ampliada do Manual
do R-2: Teste de Inteligência
Não Verbal para Crianças, em
colaboração com Helena Rinaldi
Rosa. Emitiu pareceres sobre
artigos submetidos a revistas
científicas e concluiu a editoração
do número 135 do Boletim de
Psicologia da Associação de
Psicologia de São Paulo, em
colaboração com Paulo Fran-
cisco de Castro.

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

Como presidente da
Associação Brasileira de
Brinquedotecas, ABBri, organiza,

coordena e participa de cursos,
encontros temáticos e grupos de
estudo, voltados para a
formação de brinquedistas, inclu-
sive hospitalares, divulgando a
relevância do brincar para o
desenvolvimento saudável da
criança. Atua como link-person
junto à International Toy Librar-
ies Association, representando
o Brasil. Continua como membro
do Grupo de Trabalho da ANPEPP,
Brinquedo, Aprendizagem e
Saúde, e do Laboratório de
Epistemologia Genética do
Instituto de Psicologia da USP,
coordenado pela Profa. Zélia
Rammozzi-Chiarotino, onde dá
prosseguimento a sua pesquisa
sobre ritmos biológicos e
construção simbólica, via lúdico.
Participou da mesa redonda
“Políticas Públicas e a
Brinquedoteca” na III Jornada da
Brinquedoteca do Hospital
Universitário Pedro Ernesto:
“Brinquedoteca & Universidade”,
no Rio de Janeiro. Ministrou a
palestra A Importância do
Brincar e do Brinquedo na
Alfabetização no Seminário
Alfabetização e Cidadania,
promovido pela Universidade
Católica de Santos, bem como a
palestra no Seminário A Inclusão
do Brincar nas Políticas
Públicas, promovido pela
Secretaria da Justiça e Defesa
da Cidadania, pela IPA Brasil e
pela Escola de Artes, Ciências e
Humanidades – EACH/USP Leste.
Ministrou a aula As
Brinquedotecas como Recurso
para Humanização, Acolhimento
e Melhoria do Atendimento e
Qualidade de Vida dos Usuários
dos Serviços de Saúde junto a

gestores de brinquedotecas da
Secretaria Municipal de Saúde de
São Paulo. Foi objeto de entrevista
sobre a importância do brincar
para o Portal UOL, e para o jornal
O Estado de São Paulo. Prefaciou
o livro Atuação em
Psicopedagogia Institucional:
brincar e aprender em diferentes
cidades, organizado por Maria
Celia Malta Campos. Ainda junto
à ABBri, atua como membro da
comissão editorial e diretora
responsável do Informativo
Brinquedista. Além dessas
atividades, dá continuidade à
emissão de pareceres a
monografias em revistas
científicas. Continua prestando
serviços como psicóloga clínica.

Edda Bomtempo
Cadeira nº 36,

“Washington Vita”
Segue como orientadora do

programa de pós-graduação em
Psicologia Escolar e do
Desenvolvimento Humano.
Participou do II Simpósio sobre “O
Brinquedo e a assistência de
enfermagem à criança e sua
família”, em setembro de 2012, na
UNIFESP. A participação ocorreu
em mesa redonda cujo tema cen-
tral foi O brincar como mediador
das interações: um enfoque so-
ciocultural. A exposição da
Acadêmica versou sobre A
influência do gênero nas
brincadeiras infantis. Organizou
o livro Felizes e Brincalhões:
uma reflexão sobre o lúdico na
educação, sendo também uma
das autoras. A publicação é da
Wak Editora, Rio de Janeiro,
2012. Além dessas atividades,
continua como Editora do
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informativo “O Brinquedista”, da
Associação Brasileira de
Brinquedotecas, e membro da
Diretoria da mesma Associação,
participando ativamente da
Academia como Secretária da
atual gestão. Na Academia
Paulista de Psicologia, é atuante
na qualidade de Primeira
Secretária.

Ceres Alves de Araújo
Cadeira nº 39,

“Antonio Miguel Leão Bruno”
Professora do Núcleo de

Psicossomática e Psicologia
Hospitalar e do Núcleo de Estudos
Junguianos do Programa de
Estudos Pós Graduados em
Psicologia Clínica da PUC/SP.
Nesta atividade ministra a
disciplina , Abordagens
Psicossomáticas em Áreas
Específicas, cujo conteúdo é
composto por quatro seminários
(sobre Resiliência; Psicologia
Clínica na Contemporaneidade;
Neurobiologia das Primeiras
Relações Interpessoais; e
Transtornos do Desenvolvimento
Humano), além de orientação a
alunos de mestrado e doutorado.
Pertence a duas linhas de
pesquisa: 1 – Orientações
Contemporâneas na Psicologia
Clínica, desenvolvendo o projeto
de pesquisa Resil iência:
Atualização do Conceito e
Medidas; e 2 – Fundamentos da
Psicologia Clínica  desen-
volvendo o projeto de pesquisa
sobre a Gênese da função
simbólica sob o referencial da
Psicologia Analítica. Participou,
como convidada, em eventos
nacionais e internacionais, nos
quais apresentou trabalhos

referentes às temáticas de seus
projetos de pesquisa. Publicou os
seguintes capítulos dos livros:
Abordagens Terapêuticas em
Psicoterapia Analítica, organi-
zado por Assumpção Jr. F.B.,
Kuczynski, E. (Eds) e Tratado de
Psiquiatria da Infância e
Adolescência, 2ª edição, capítulo
79. São Paulo, Editora Atheneu,
2012. Possui uma coluna mensal
sobre Família, na Revista
eletrônica Vya Estelar da Uol,
homepage www.vyaestelar.
com.br. Tem sido parecerista de
monografias para revistas
nacionais e internacionais de
psicologia e saúde mental.

Alacir Villa Valle Cruces
Período 2008 - 2010

Como professora e
supervisora do curso de
graduação em Psicologia, da
Faculdade de Saúde da
Universidade Metodista de São
Paulo, área escolar e
educacional, além das atividades
de rotina, participou do Comitê de
Ética em Pesquisa da
Universidade, na orientação de
Trabalhos de Conclusões de
Curso (TCCs) e na XXXV Semana
da Psicologia, com a organização
e participação na mesa-redonda:
“Psicologia e Sistema Prisional:
Desafios para a formação e
atuação do psicólogo”.  Como
psicóloga da Secretaria da
Administração Penitenciária do
Estado de São Paulo, trabalhou
no acompanhamento e na
avaliação de pessoas presas, do
sexo masculino, quanto à sua
permanência em regime
semiaberto, atualmente,
encontra-se um Centro de

Detenção Provisória, mas tem
abrigado muitas pessoas que já
estão condenadas a
cumprimento de pena em regime
fechado. Como membro do
Conselho Regional de Psicologia
de São Paulo, organizou ações
do Projeto Psicologia e interface
com a Justiça, na região
metropolitana de São Paulo. Além
dessa atividade, a participação
no Ano Temático da Avaliação
Psicológica e dos 50 Anos de
Profissão, vem se empenhando
na organização de eventos
regionais e nacionais relativos
aos temas. Também como
conselheira neste atual plenário,
continua participando de ações
na interface da Psicologia e da
Educação, por meio da qual tem
mapeado os projetos de lei
estaduais e federais que se
referem a essa área, a fim de
propor ações que contribuam
para a inserção do psicólogo no
sistema educacional, e para que
se resgate a função de profes-
sor de Psicologia no Ensino Médio
e na luta contra a medicalização,
a patologização e a judicialização
da educação e da sociedade.
Muitos desses trabalhos foram
sistematizados e apresentados
na 2ª Mostra Nacional de Práticas
em Psicologia, organizada pelo
CFP e realizada no Anhembi, em
outubro deste ano. Realizou
entrevistas com coordenadores
de cursos de Graduação em
Psicologia, estruturando coleta de
dados junto a professores e
alunos dos mesmos cursos, como
parte de pesquisa que
desenvolveu em conjunto com
outros pesquisadores deste e de
diversos outros estados
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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 março de 2013.

brasileiros, sobre a formação do
psicólogo escolar e as Diretrizes
Curriculares. Tal pesquisa está,
ainda, articulada às propostas do
Grupo de Trabalho de Psicologia
Escolar e Educacional da
Associação Nacional de Pesquisa
e Pós-Graduação em Psicologia
(ANPEPP) do qual continua a
fazer parte e para a qual a
pesquisa fornece subsídios para
o planejamento de ações na
referida área.

Alberto Pereira Lima Filho
Período 2000 - 2003

No período, deu prosseguimento
a seu trabalho com grupos de
estudos (multidisciplinar e clínico)
em Psicologia Analítica, em São
Paulo. Em companhia de Laura
Villares de Freitas, docente da
Universidade de São Paulo,
orientou um grupo de estudos de
Psicologia Analítica, destinado
exclusivamente a educadores.
Dedicou-se ao trabalho com a
Clínica Social, serviço de
atendimento psicoterápico a
pessoas de baixa renda,
oferecido pela Opus Psicologia e
Educação Ltda., sob sua
supervisão e direção. Deu
continuidade à pesquisa sobre o
tema “Intimidade”, em conjunto
com Patrícia Albuquerque Lima,
da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, campus de Rio das
Ostras. Redigiu e publicou artigos

em revistas populares. Conduziu
um workshop com o título Amigos
em Canções no VI Congresso
Latino-Americano de Psicologia
Junguiana, em Florianópolis, SC,
que teve por tema Amizade e
seus paradoxos – fraternidade,
conflitos e (in)tolerância.

Marcelo Morais Nicaretta
Período 2011 - 2013

Como principal atividade
profissional ao longo de 2012, foi
sua prestação de serviço em
consultório privado. Como
derivativo deste trabalho e
complementar a ele, pode-se
destacar a investigação científica
da prática profissional do
psicólogo clínico, como
psicoterapeuta. Esta preo-
cupação é abordada na
investigação teórica laureada
pela Academia. Tem estimulado a
produção de alguns artigos que
auxiliam na compreensão do
campo profissional do psicólogo
no Brasil e que favorecem uma
compreensão histórica da
psicologia atual. Neste semestre,
o tema desenvolvido foi o uso do
termo social como base para as
práticas psicológicas. Desta
tarefa foi produzido o artigo:
Desnaturalizando o fim social da
psicologia clínica, publicado no
livro Psicoterapias hoje:
direções técnicas e episte-
mológicas. Ainda como parte da

reflexão epistemológica ligada ao
campo profissional dos clínicos
da psicologia, o psicólogo
proferiu, como convidado, a
palestra Psicopatologia e
psicologia clínica: o que muda
com o ato médico, como parte
das atividades Seminários
Clínicos – A psicopatologia e
suas interfaces, desenvolvida
pelo Laboratório de
Psicopatologia, Psicoterapia,
Psicanálise e Linguagem da
Universidade de Brasília (UnB).
Analisando sob a ótica da
psicologia, a lei que ficou
conhecida como “lei do ato
médico”, sobre o qual proferiu
a palestra que objetivou
esclarecer o público de
estudantes de psicologia sobre
as consequências negativas
desta lei para o campo
profissional dos psicólogos no
Brasil. Como parte da pesquisa
em torno da regulamentação do
campo profissional dos
psicólogos, o colega tem mantido
trocas constantes através das
redes sociais, com diversos
psicólogos do Brasil, Argentina,
Portugal e França, coletando
informações acerca das
condições de trabalho destes
profissionais e com a atuação
dos Governos, na regula-
mentação do seu mercado
profissional.
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