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EDITORIAL

Aidyl M. Q. Pérez-Ramos1

(Cadeira nº 30, “Paula Souza”)
Instituto de Psicologia - USP

Este Boletim constitui um marco no percurso histórico da Academia e
também na nova dimensão que se apresenta no seu conteúdo. Anuncia o Ato
Solene do oferecimento da primeira coleção dos DVDs do Projeto O Legado da
Psicologia para o Desenvolvimento Humano, resultado final de um empenho
decisivo de três anos, deste sodalício, para torná-lo realidade em prol do
desenvolvimento da Psicologia em nosso país. Exemplares dessa coleção são
oferecidos não somente aos Titulares da Academia, mas também aos
representantes das bibliotecas pertencentes à Rede Brasileira de Bibliotecas na
área de Psicologia (ReBAP) e do CRF e dos CRPs, em todo o território nacional.
Um acontecimento inédito, digno de registro.

Novos candidatos apresentam-se para o preenchimento das Cadeiras
vagas, a saber: nºs. 13, 17 e 28, Profª. Dra. Marilda Emmanuael Novaes Lipp e
Prof. Dr. Francisco B. Assumpção Jr.  Informa-se também a designação da Profª.
Dra. Nádia Maria Dourado Rocha, como Membro Correspondente do Estado da
Bahia.

Em consonância ao principal objetivo da Academia, que diz respeito à
História da Psicologia, este número abre novos horizontes pelo colega Samuel
Pfromm Netto, ao registrar a memória de João Toledo (Patrono da Cadeira nº.
20). Eminente precursor da Psicologia atual que soube transpor a barreira
ocasionada pelo contexto neurofisiológico de então, e penetrar em questões
dirigidas diretamente ao comportamento humano junto com os procedimentos
destinados à sua avaliação. Complementa esse contexto histórico a contribuição
de Nádia Maria Dourado Rocha, que penetra nos aportes pioneiros da Psicologia,
conduzindo-nos ao século XIX, através da eminente personalidade bahiana que
foi Abílio Cesar Borges, o qual deixou um legado transcendental para o
desenvolvimento da Psicologia Educacional, especialmente na fundação de
modernas instituições de ensino, para a época, com metodologias que respeitam
o aluno como ser humano.

Dando continuidade ao Módulo História da Psicologia do Sistema de Ensino
na BVS-Psi, este Boletim informa-nos sobre a transferência para via virtual, de
textos procedentes de outros números sobre Vida e Obra de pioneiros, Patronos
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desta Academia. São eles: Manuel Bergström Lourenço Filho (Cadeira nº. 2),
Raul Carlos Briquet (Cadeira nº. 12), João Toledo (Cadeira nº. 20) e Geraldo
Paula Souza (Cadeira nº. 30). E, como contribuição ao momento atual, registra
a nova Diretoria da Associação de Psicologia de São Paulo, antiga Sociedade de
Psicologia de São Paulo.

A unidade que segue possibilita-nos conhecimentos de um conjunto
expressivo de artigos sobre teorias, pesquisas e relatos de experiências,
referentes ao estado atual da Psicologia. Juan Pérez-Ramos, recentemente
falecido, deixa-nos um trabalho inicial sobre os novos progressos da Psicologia
Positiva, tão em voga e em expansão na atualidade; Regina Celia Gorodscy
apresenta-nos um importante trabalho baseado em suas experiências
terapêuticas junto a uma clínica-escola, de um número representativo de crianças
afetadas pelo Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), baseando-
se em uma leitura de auto-regulação e seus limites. Outras contribuições, em
diferentes campos, são aqui integradas, como a de Ilka Dias Bichara, que nos
traz uma interessante pesquisa sobre brincadeiras em contexto urbano; a de
Luana Carramillo Going, que nos conduz à análise dos contos de Mil e uma
Noites sob o olhar da teoria Piagetiana; e, por último, a de Doris Lieth Peçanha
que nos apresenta uma instigante investigação sobre superação do stress em
enfermeiras que atuam junto a crianças que sofrem de câncer. São trabalhos de
diferentes campos, comprovando a diversidade que se nos apresenta à Psicologia
nos dias de hoje.

Resenhas de livros vêm enriquecer igualmente este número, seja na área
da Psicologia Familiar com proposições para o desenvolvimento da resiliência
em crianças, seja na área da Psicologia Clínica, analisando um percurso auto-
biográfico em busca de uma teoria psicológica que forneça clara compreensão
da criança, de problemas emocionais e das doenças mentais.

Como não se poderia deixar de lado em uma revista Acadêmica, este
Boletim coloca-nos a par do movimento atual da Psicologia à luz das notícias
profissionais dos Titulares e Laureados da Academia. E, ainda, homenageando
Acadêmicos que não mais se encontram entre nós, registra-se o obituário de
Juan Pérez-Ramos (Cadeira nº 13, “Renato Kehl”), membro da Diretoria deste
sodalício, durante vários anos.

Por essa visão sumária do conteúdo deste número, podemos afirmar, com
segurança, que ele marca um expressivo progresso no percurso histórico da
Academia e se caracteriza por uma abrangência extensa de contribuições
variadas contidas nos artigos aqui contemplados. Ele nos convida à reflexão e à
aquisição de novos e importantes conhecimentos sobre a história e progressos
atuais da ciência psicológica.


