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EDITORIAL

Aidyl M. Q. Pérez-Ramos1

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

Eis aqui o Boletim identificado pela classificação ano XXVI, nº. 03/06,
totalizando 71 números. Publicado sem interrupções, a partir de 1980, o presente
número vem enriquecer o contexto histórico e o desenvolvimento atual da ciência
psicológica em várias vertentes.

Em consonância com o principal objetivo desta Academia, da qual este
periódico é o seu órgão oficial de divulgação, o presente número apresenta novos
e importantes subsídios à História da Psicologia e aos progressos acontecidos
no contexto desta ciência.

Ao apresentar a apreciação curricular dos candidatos ao preenchimento
das Cadeiras vagas, sintetizam-se, em seus respectivos percursos,
contribuições pessoais que refletem, de alguma forma, a evolução e o estado da
arte de estudos e pesquisas sobre stress, avanços na abrangência da
Psicossíntese, temas da atualidade como a resiliência e fatores de proteção
além dos progressos na interpretação e aplicação de uma importante técnica
projetiva, a Prova de Rorschach.

Na unidade História da Psicologia, o leitor encontrará informações
importantes sobre o desenvolvimento das diversas áreas da Psicologia, junto
com reflexões sobre o panorama atual dessa ciência no País. Pela análise
efetuada por Hebe Boa Viagem A. Costa sobre a Vida e Obra de um dos
eminentes Patronos, João Carvalhaes, destaca-se uma inovadora fase por este
desenvolvida sobre a Psicologia dos Esportes, a qual fica à espera de novos
progressos na atualidade. Dando continuidade à inserção, por via virtual, ao Módulo
História da Psicologia do Sistema do Ensino da BVS-Psi, este Boletim informa-
nos sobre a transferência de textos procedentes de outros números sobre a
Vida e Obra de pioneiros, Patronos da Academia: António F. de Almeida Jr. (Cad.
nº 4), Jean Maugüé (Cad. nº 17), Eurípedes Simões de Paula (Cad. nº 26) e João
Carvalhaes (Cad. nº 22).

No trabalho sobre subsídios históricos da prática psicológica nos hospitais,
William Gomes (M.C. nº 9) e colaboradores presenteiam-nos com um panorama
da evolução da Psicologia aplicada a esse contexto nos Estados Unidos e,
principalmente, no Brasil, enfatizando o papel do psicólogo hospitalar e os serviços

1 Endereço para correspondência: Rua Pelágio Lobo 107, Perdizes - CEP 05009-020 – São
Paulo, SP. Tel. (11) 3862-1087 / Tel/Fax: (11) 3675-8889. E-mails: academia@appsico.org.br /
juanaidyl@uol.com.br
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de Psicologia instalados nesse campo. Vasta bibliografia fundamenta a
contribuição.

Analisando as aportações no recente congresso sobre a Psicologia da
Religião, realizado na Bélgica, Geraldo José de Paiva destaca significativos eixos
estruturais da teoria e da metodologia na área, com inclusão de contribuições
brasileiras. Completa o relato com apreciações que faz sobre os contatos
estabelecidos com centros internacionais de pesquisa em Psicologia da Religião,
ensejando, com isso, intercâmbios internacionais.

Em uma conferência ao recente congresso da International Union of
Psychological Science (IUPsyS), o  autor Samuel Pfromm Netto (C. nº 5) analisa
a situação atual do que e como se ensina nos cursos de Psicologia no País.
Conclui que não reflete, na maioria dos casos, os padrões de qualidade e o
estado da arte da ciência psicológica, apontando providências para sanar tal
precariedade.

A unidade que segue possibilita-nos conhecimentos sobre teorias,
pesquisas  e relatos de experiência. Com respeito a contribuições teóricas, Rosa
Maria Tosta faz uma reflexão sobre a evolução multiprofissional para o
interdisciplinar nas equipes hospitalares à luz do enfoque psicossomático
winnicotiano; Marina Rojas Boccalandro realiza uma leitura da Psicossíntese na
sua abrangência integradora com a Psicologia Positiva, Humanista e
Transpessoal; e Marilda E. Lipp apresenta-nos um esboço teórico sobre temas
de vida do stress recorrente e crônico dentro dos conceitos cognitivo-
comportamentais. Sobre contribuições de pesquisas experimentais, Helena
Sprovieri e Francisco Assumpção relatam uma investigação sobre a busca de
relações entre comportamentos de alexitimia em pais de crianças autistas e o
comprometimento invasivo destas. Como relato de experiência, Claisy Maria M.
Araujo e Marisa Maria B. da Justa Neves oferecem-nos uma apreciação sobre
um curso de enriquecimento em serviço dado a psicólogos escolares da rede
pública de Brasília. São analisados o desenho do curso e os seus indicadores,
bem como os processos e produtos obtidos pela experiência.

Resenhas de livros vêm também enriquecer este número, seja na área do
aconselhamento terapêutico, suas origens, fundamentos e práticas, seja na do
envelhecimento, saúde e leitura fundamentadas em referenciais teóricos e de
pesquisas.

Como não se poderia deixar de incluir em uma revista de natureza
acadêmica como esta, o presente Boletim coloca-nos a par do movimento atual
da Psicologia à luz das informações sobre as atividades profissionais que
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desenvolvem nossos Titulares e Laureados. E, ainda, homenageando Acadêmicos
e Membros Beneméritos recentemente falecidos, registram-se aqui o obituário
de Agostinho Minicucci (ex-ocupante da Cad. 39) e notas sobre a Vida e Obra de
Sólon Borges dos Reis (Membro Benemérito). Informações sobre congressos e
outros eventos científicos de natureza psicológica são também incluídas, a fim
de facilitar aos leitores a participação nos mesmos, integrando-se assim ao
movimento científico da ciência que nos ocupa.

Por essa visão sumária da matéria contida no presente Boletim, podemos
afirmar, com segurança, que ele contempla uma abrangência extensa de
contribuições inéditas, com especial ênfase na História da Psicologia, o seu
principal objetivo. A leitura do seu conteúdo convida-nos à reflexão e à aquisição
de novos e importantes conhecimentos sobre o percurso histórico e os
progressos atuais da ciência psicológica.

______________

Em nome da Academia aproveitamos a oportunidade para desejar aos
nossos colegas e amigos um feliz e aconchegante Natal, como também, plena
realização para o ano que se aproxima. A todos externamos nossos
agradecimentos pela colaboração que nos prestaram e esperamos poder
continuar contando com o decidido apoio em 2007, o que certamente constitui a
razão do nosso esforço e existência.
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