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única obra do tipo em todo o País. Organizou também o livro Psiquiatria Infantil
Brasileira: um esboço histórico, a primeira tentativa de organizar os
conhecimentos, ainda esparsos, sobre a especialidade em questão. O livro
Semiologia na infância e na adolescência, de sua autoria, mostra a mesma
preocupação em sistematizar a área, na sua abrangência e na sua interface
com a Psicologia da Infância.

Todas essas publicações caracterizam sua preocupação docente voltada
para a formação de pessoas dedicadas ao estudo do desenvolvimento na
infância e também na adolescência e seus distúrbios, nas mais diversas regiões
do País. Isso porque a saúde mental destinada a esses períodos do
desenvolvimento constitui-se em uma área ainda por desenvolver-se plenamente
em nosso meio, em que pese sua necessidade e demanda populacional. Esse
interesse na divulgação e na estruturação desse campo torna-se evidente por
ter sido um dos profissionais que instituíram e organizaram o programa de pós-
graduação em Distúrbios do Desenvolvimento pela Universidade Mackenzie.
Dentro dessa dimensão, a atividade institucional também permeou sua vida
profissional, uma vez que foi presidente da Associação Brasileira de
Neuropsiquiatria da Infância e da Adolescência (ABENEPI), exercendo a
coordenadoria do Departamento de Psiquiatria da Infância e da Adolescência
da Associação Brasileira de Psiquiatria e tendo sido um dos responsáveis pelo
estabelecimento do exame para obtenção do título nessa sub-área. Exerceu
ainda a função de Secretário do Departamento de Psiquiatria Infantil da
Associação Latino-americana de Psiquiatria (APAL), o que ainda mais
caracteriza o interesse e a dedicação pela estruturação desse conjunto de
conhecimento.

Em 2005, após exame de seleção, em que se inscreveram 18 candidatos,
foi aprovado em primeiro lugar, assumindo o cargo de Professor Associado do
Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade
de São Paulo, reiterando, assim, o interesse e a dedicação pela área em questão.
Pretende, dessa forma, prosseguir com seu trabalho didático e de pesquisas,
privilegiando novos conhecimentos referentes aos distúrbios do desenvolvimento,
em especial os invasivos.

• Designação de Membro Correspondente
Appointment of Correspondent Member

Em reunião da Diretoria desta Academia de 25/04/2006, foi designada
Membro Correspondente, a Profª. Dra. Nádia Maria Dourado Rocha, face sua
apreciação curricular, abaixo descrita e em conformidade com as normas
estatutárias e regimentais vigentes:
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Apreciação Curricular da Profª. Dra. Nádia Maria Dourado Rocha

Psicóloga formada pela Universidade Federal da Bahia, Mestre em
Psicologia Escolar e Educacional e Doutora em Ciências pela Universidade de
São Paulo. Professora concursada no Departamento de Psicologia da
Universidade Federal da Bahia, de onde se aposentou em 1996. Durante este
período exerceu, por três gestões, a função de chefe do referido Departamento.
Desde1998, é docente e pesquisadora em História da Psicologia na Faculdade
Ruy Barbosa (Salvador, BA), tendo realizado investigações sobre o período
oitocentista, utilizando como universo a Subgerência de Obras Raras e Valiosas
da Biblioteca Pública do Estado da Bahia (SORV/BPEB). Atenção particular é
dada às teses inaugurais (equivalente aos atuais Trabalhos de Conclusão de
Curso) apresentadas à Faculdade de Medicina da Bahia (FAMEB) no mesmo
período. Trabalhar com o século XIX foi, para ela, uma alternativa metodológica,
uma vez que A SORV/BPEB tem um acervo de aproximadamente 60.000 volumes.
Assim, foi definido este século para uma análise global, passando-se
posteriormente para o século XX. Nesse contexto, desenvolve o projeto
“Investigação Histórica em Psicologia”. É responsável também por atividades
de pesquisa desenvolvidas por alunos do curso de Psicologia, relacionados
com trabalhos experimentais realizados no Brasil por Helena Antipoff, Heloisa
Marinho ou Sylvio Rabelo, ou no exterior por Alfred Binet e Piaget; com as teses
da FAMEB, buscando identificar a sua genealogia intelectual ou compondo
questionário para verificar a adesão de personalidades do século XXI a achados
do século XIX; com a produção de periódicos brasileiros, buscando identificar
questões de ordem psicológica nos séculos passados e suas influências atuais;
entre outros assuntos assemelhados.

Em 1989, foi indicada Conselheira Efetiva do Conselho Federal de
Psicologia e participou da Comissão de Formação que organizou o encontro de
Serra Negra, evento que, pela primeira vez, reuniu a totalidades dos
coordenadores dos cursos de Psicologia existentes no Brasil. Integra, desde
1999, o GT-História da Psicologia da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Psicologia – ANPEPP. Coordenou três dos quatro Congressos
Norte Nordeste de Psicologia – CONPSI, evento criado com o objetivo de
oportunizar a difusão e dinamização da produção científica nestas duas regiões,
e que, já no primeiro, em 1999, ganhou abrangência nacional. Foi também
coordenadora do VI Congresso de Psicologia Escolar e Educacional – VI CONPE,
que ocorreu em Salvador, em 2003. Atualmente é Presidente do CRP-03 e está
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participando do projeto Memória e História da Psicologia no Brasil: o
caleidoscópio institucional da área Psi, apresentado pela profa. Dra. Ana Jacó
a CAPES, em nome  da UERJ, UFMG e PUC-SP, tendo por objetivo compor
dicionário das instituições que promovem a Psicologia no Brasil até 1980.

Em síntese, a Profª. Dra. Nádia Maria Dourado Rocha tem contribuído de
maneira significativa na produção científica, principalmente no campo da História
da Psicologia, organizando revistas, participando da consultoria editorial de
diversos periódicos especializados e dirigindo movimentos em prol do bem-
estar dos psicólogos.

• Projeto: O Legado da Psicologia para o Desenvolvimento
Humano: Ato Solene de oferta da primeira coleção de DVDs
Project: The Legacy of Psychology for the Human Development:

Solemn Act of the first DVDs collection release

O citado Ato fará parte das Comemorações da Semana do Psicólogo,
organizadas pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, que terão
lugar no Serviço de Biblioteca e Documentação (Av. Prof. Mello Moraes, 1721,
Cidade Universitária), durante os dias 28 de agosto a 1º de setembro do corrente
ano.

Essas comemorações serão inauguradas pela Profª. Dra.  Maria  Helena
Souza  Patto, Diretora do Instituto e incluirão cursos sobre preparação de artigos
científicos, divulgação de eventos na BVS-Psi e de espaço virtual do psicólogo;
mesas redondas; coletiva de autores; feira de livros; além do Ato Acadêmico
sobre a citada coleção. O mesmo será realizado no dia 28 de agosto, iniciando-
se às 16h00, com pronunciamento do Prof. Dr. Arrigo Leonardo Angelini,
Presidente da Academia, que aproveitará a oportunidade para agradecer ao
Ministério da Cultura e ao CRP - 6ª Região, pelo apoio econômico e cultural
prestado ao Projeto, além da ajuda efetuada pela biblioteca do IPUSP. A seguir,
será realizada projeção do DVD introdutório da coleção e o oferecimento formal
dos exemplares aos Acadêmicos, aos representantes das 100 bibliotecas
pertencentes à Rede Brasileira de Bibliotecas na área de Psicologia (Rebap) e
representantes do CRF e dos CRPs.

Para divulgação dos acontecimentos incluídos nessas comemorações
serão distribuídos folders e convites como também veiculadas informações via
Internet (www.ip.usp) a fim de facilitar ao público interessado a participação neste
importante evento. Acadêmicos e laureados são especialmente convidados.


