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V. NOTÍCIAS DOS ACADÊMICOS E LAUREADOS

Yolanda Cintrão Forghieri
Cadeira nº1

“Franco da Rocha”
Participou, como membro

efetivo, da Banca Examinadora
da Dissertação de Mestrado de
Eduardo Goldstein sobre o tema
Dando voz aos médicos de UTI
de um hospital humanizado,
trabalho do qual participara,
anteriormente, do Exame de
Qualificação. Concedeu entre-
vista no programa Frente a Frente
da Rede Vida, junto com os
acadêmicos Arrigo Leonardo
Angelini (C. nº 4), Presidente
desta Academia e Aidyl M. Q.
Pérez-Ramos (C. nº 30),
Secretária Geral. No VIII
Congresso Brasileiro de
Psicologia Hospitalar, ministrou
conferência sobre o tema
Aconselhamento Terapêutico:
origens, fundamentos e prática,
título do seu livro, editado pela
Thomson-Learning, cujo lança-
mento foi feito na ocasião.
Participou da Coletânea de
Autores da USP, na qual fez uma
apresentação do seu novo livro,
acima referido. Ministrou aula
sobre Psicoterapia Breve: uma
abordagem fenomenológica no
curso de pós-graduação em
Psicologia Hospitalar da PUC/SP.
Emitiu pareceres em textos para
publicação em periódicos da área
de Psicologia. Prosseguiu com
seus atendimentos em aconse-
lhamento terapêutico de adultos
e com a docência no Curso de
Formação em Psicoterapia
Fenomenológico-Existencial, no
qual é responsável pelas
disciplinas: Enfoque fenomeno-
lógico da personalidade  e
Aconselhamento Terapêutico, as
quais ministrou em São Paulo e
em Manaus, na Universidade do
Amazonas. Compareceu à

solenidade de entrega do título de
Professor Emérito, outorgado ao
Prof. Dr. Clodowaldo Pavan e
também à sessão solene de
posse do Acadêmico Walter
Fanganielo Maierovitch na
Academia Paulista de História.

Carlos Rolim Affonso
Cadeira nº 3,

“Fernando de Azevedo”
O colega continua com os

contatos para a divulgação do
conjunto dos DVDs, produto do
Projeto MinC, do qual foi
coordenador. Colaborou efeti-
vamente junto à Rede Vida de
Televisão, mediante vários
contatos com o seu Presidente,
Sr. João Monteiro de Barros Filho,
para que fosse transmitido por
esse canal, uma entrevista com
os membros da Academia para
transmissão de suas realizações
e as dos seus Titulares. Fato que
ocorreu no dia 1º de outubro p.p.
Tem participado das reuniões de
confraternização de repre-
sentantes das principais
Academias do Brasil, a fim de
tratarem de assuntos comuns.
Também vem se empenhando
junto ao Grupo COC para a
instalação do Centro Avançado
de Educação a Distância na
cidade de São Paulo.

Arrigo Leonardo Angelini
Cadeira nº 4,

“Almeida Junior”
Na qualidade de Presidente

da Academia, proferiu a
conferência de abertura do Ato
Solene para a oferta dos DVDs,
resultantes do Projeto MinC, às
bibliotecas pertencentes a Rede
Brasileira de Bibliotecas na área
de Psicologia (ReBAP), aos
representantes do CFP e dos
CRPs e também aos Acadêmicos

e Laureados: Ato esse constante
do programa da Semana do
Psicólogo, promovida pelo
Instituto de Psicologia da USP. O
colega participou de um programa
(01/10/2006) promovido pela
Rede Vida de Televisão, no qual
divulgou aspectos importantes da
Academia e determinadas
realizações de sua vida e obra.
Participaram do referido
programa, além do citado
Acadêmico, Aidyl M. de Queiroz
Pérez-Ramos (C.nº30) e Yolanda
Cintrão Forghieri (C.nº1).
Representou este sodalício na
solenidade de posse do
Acadêmico e Desembargador
Walter Fanganiello Maierovitch na
Academia Paulista de História e
também tem participado dos
almoços de confraternização das
Academias brasileiras, para
tratarem de temas de interesse
comum. Pronunciou-se na
escolha de uma eminência
científica para outorga do título
de Professor Emérito promovido
pelo jornal O Estado de São Paulo
e o Centro de Integração
Empresa-Escola (CIEE), sendo
escolhido o Prof. Dr. Crodowaldo
Pavan, solenidade que teve lugar
no auditório do jornal O Estado
de São Paulo, evento no qual
representou esta Academia.
Esteve presente na Missa de 7º
Dia em intenção ao saudoso
colega Haim Grunspum (ex-
ocupante da C. 19), falecido em
14/10/2006. Participou de
entrevista em companhia do Ac.
Carlos Rolim Affonso (C. nº 3) com
Paulo Nathanael Pereira de
Souza, Presidente do Conselho
de Administração do CIEE para
estabelecimento de convênio com
a Academia.
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Samuel Pfromm Netto
Cadeira nº 5,

“José Rodrigues Arruda”
Proferiu conferência sobre o

tema Aonde vai a Psicologia?
Algumas considerações sobre o
passado, o presente e o futuro
da Psicologia como ciência,
profissão e ensino. Ela marcou o
encerramento do Congresso de
Psicologia em Juiz de Fora, MG,
promovido pelo CRP de Minas
Gerais e as Universidades de Juiz
de Fora. Após a conferência,
Pfromm Netto recebeu ex-
pressiva homenagem pública dos
participantes do Congresso.
Realizou a palestra Psicologia:
compromisso com a vida, em
Varginha, MG, na IV Semana de
Psicologia promovida pela
Universidade local (UNIFENAS) e
por várias outras entidades de
psicologia; Em Botucatu, SP, na
solenidade de abertura dos
festejos do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil,
promovida pela UNESP, em
parceria com a Associação
Botucatuense da Cultura
Japonesa, dissertou sobre o
tema: Nisseis no Brasil: a
percepção de um ocidental. Na
Assembléia Legislativa do Estado
de São Paulo, por ocasião do
falecimento do prof. Sólon Borges
dos Reis, ocorrido em setembro
último, fez, durante o velório, o
elogio desse notável educador
paulista, ressaltando suas
principais contribuições à cultura
e à sociedade, suas qualidades
pessoais, sua dedicação
exemplar à causa do ensino, sua
lhaneza de trato e sua bondade.
Continua com a elaboração de um
Dicionário de Piracicabanos
Notáveis do Passado, cujo texto
estará completo em janeiro de
2007, a ser lançado no Dia de
Piracicaba, em agosto de 2007.
Também prossegue na prepa-
ração dos livros Fundamentos

da Psicologia e Tempo de Valsa:
história da valsa no mundo e no
Brasil. Compareceu também, na
qualidade de Titular da Academia
Paulista de História, à solenidade
de posse do Ac. Walter
Fanganiello Maierovich.

José Glauco Bardella
Cadeira nº 8,

“Laerte Ramos de Carvalho”
Na qualidade de Diretor

Executivo da Vetor Editora Psico-
Pedagógica, tem promovido
cursos intensivos, especialmente
destinados a psicólogos sobre
instrumentos psicológicos,
orientação vocacional, aconse-
lhamento e psicoterapia. Tem
divulgado suas produções em
vários congressos nacionais e
também o fez na Semana do
Psicólogo (28 a 31 de agosto e
1º de setembro) organizado pelo
IPUSP. Na qualidade de vice-
presidente da APP, participou do
Ato Solene de oferta dos DVDs
do Projeto MinC promovido pela
Academia na citada semana.
Também publicou novos livros
sobre temas de interesse atual:
o adoecer, grafologia e Psicologia
Hospitalar.

Salomão Rabinovich
Cadeira nº 9,
“Mario Yahn”

De importante, neste
semestre, o colega proferiu
conferência, a convite, sobre
Ética Corporativa, no Centro de
Integração Empresa-Escola
(CIEE), em Brasília. Ele a realizou
na qualidade de coordenador da
Comissão de Ética, Cidadania e
Direitos Humanos desta
Academia. Além disso, participou
do Ato Solene de outorga dos
DVDs, junto ao Projeto MinC, a
cem bibliotecas de Psicologia, ao
CFP, CRPs existentes no País e
também aos Titulares e laureados
deste sodalício. Tem comparecido

no Almoço de confraternização
das Academias realizado
mensalmente na cidade de São
Paulo. Continua realizando suas
atividades como de sempre: na
direção da AVITRAN (Associação
em prol das Vítimas de Trânsito),
no atendimento no Hospital Albert
Einstein e em consultório
particular, além de conceder
entrevistas na mídia sobre
prevenção de acidentes.
Compareceu ao velório do
saudoso colega Haim Grunspum
(ex-ocupante da C. 19) e à
solenidade de posse do
Acadêmico Walter Fanganiello
Mairovich na Academia Paulista
de História.

Maria Margarida M.J. de
Carvalho

Cadeira nº 11,
“Roger Bastide”

A colega participou do curso
de Especialização em Psico-
Oncologia, Módulo: Intervenções
Psicossociais, organizado pela
Faculdade Christus e Hospital do
Câncer; e proferiu a conferência
Novos rumos em Psico-
Oncologia, com a Vivência:
Programa Simonson, no II Sim-
pósio sobre Psico-Oncologia,
cuja organização foi feita pelo
Hospital do Câncer, ambos em
Fortaleza, Ceará. Integrou-se às
Mesas redondas: Assistência do
paciente antes, durante e após o
câncer, no VIII Congresso
Brasileiro de Psicologia, cujo
organizador foi o Centro de
Psicologia Existencial e Revendo
a Oncologia, no III Congresso
Paulista de Psicossomática,
organizado pela Sociedade
Brasileira de Medicina Psicos-
somática; ministrou os cursos Os
símbolos vivos da morte,
preparado pelo Instituto de
Estudos Avançados em Psico-
logia da Saúde; e Doenças de
Adaptação, elaborado pelo
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Instituto de Estudos Avançados
em Psicologia da Saúde. Todos
esses quatro eventos ocorridos
em São Paulo, Capital.

Margarida H. Windholz
Cadeira nº 12,

“Raul Carlos Briquet”
Continua com as mesmas

atividades que tem realizado
anteriormente: atendimento
psicológico em especial às
crianças com distúrbios inva-
sivos do desenvolvimento,
assessoria às classes especiais
com alunos com esses quadros
clínicos e cursos de preparação
de professores e pais desses
educandos.

Mathilde Neder
Cadeira nº 14,

“Aníbal Silveira”
Prossegue como docente do

curso de pós-graduação em
Psicologia da PUC/SP, coor-
denando nele o núcleo de
Psicossomática e Psicologia
Hospitalar. Tem supervisionado
muitas dissertações e teses e
também participado de uma
grande variedade de Bancas
Examinadoras dessas titulações,
cujos temas priorizam o burn-out,
as doenças psicossomáticas,
entre outras. Tem proferido
conferências em vários con-
gressos. Recentemente cola-
borou em um trabalho na Empresa
Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (EMBRAPA) sobre as
relações climáticas e a Psicos-
somática. Coordenou e realizou
palestras na XXIV Jornada de
Psicossomática e Psicologia
Hospitalar realizada em São
Paulo. Apresentou o pôster A
psicossomática do sujeito com
hipertensão arterial (co-autoria)
no II Congresso Brasileiro de
psicologia: Ciência e Profissão,
realizado pelo CFP e também o
vídeo sobre sua vida e obra.

Compareceu à Missa de 7º Dia
em intenção ao colega falecido
Haim Grunspum (C. nº 19) e
também à solenidade de posse,
na Academia Paulista de História,
de Walter Fanganiello Maierovich.

Waldecy Alberto Miranda
Cadeira nº 15

“Roberto Mange”
Na qualidade de coordenador

da Comissão de Eventos desta
Academia, colaborou efetiva-
mente para a realização, com
pleno êxito, do Ato Solene de
oferta dos DVDs, resultantes do
Projeto MinC, a cem bibliotecas
de Psicologia no País, aos
representantes do CFP e dos
CRPs e também aos Acadêmicos
e Laureados. Esse Ato consistiu
uma unidade das realizações da
Semana do Psicólogo, instituída
pelo IPUSP. Tem participado do
almoço de confraternização das
Academias, realizado mensal-
mente, na cidade de São Paulo.
No quotidiano, continua com
trabalhos sobre seleção de
pessoal das grandes empresas,
tanto em São Paulo, como em
outros Estados da União; tem
assessorado organizações no
setor de recursos humanos; e
realizado psicodiagnóstico e
aconselhamento de executivos e
de pessoal técnico das
empresas.

Eda Marconi Custódio
Cadeira nº 20,
“João Toledo”

Suas atividades profis-
sionais, neste período, centra-
lizaram-se em docência (USP e
UNESP), em Bancas de titulação
universitária e em eventos. Como
exemplo, citam-se as seguintes
Bancas Examinadoras de
Doutorado no IPUSP: de Celia
Horta sobre o uso do teatro de
bonecos na intervenção a
preconceitos perante pessoas

com deficiência; de Cristina Pellini
sobre o Psicodiagnóstico do
Rorschach em portadores de
arma de fogo e de Caioá G. de
Lemos sobre a contribuição à
validação do Teste Desenhos
Histórias para profissionais em
adolescentes. Na UNESP, tomou
parte, como presidente, da
Comissão Examinadora de
Mestrado de Daniel de Oliveira,
que versou sobre a qualidade de
vida em redes de apoio a idosos.
Também examinou monografias
de Trabalho de Conclusão de
Cursos (TCC). Sobre eventos,
são exemplos: II Congresso
Brasileiro de Psicologia: Ciência
e Profissão, tomando parte da
Mesa Redonda da Associação
Brasileira de Rorschach com o
trabalho: O resgate de expe-
riências no ensino da avaliação
psicológica; X Congreso
Nacional de Psicodiagnóstico e
XVII Jornadas Nacionales de la
Asociación Argentina de Estúdio
e investigaciones en Psicologia
- ADEIP , apresentando a
comunicação La paternidad y
embarazos: estudio de caso
único e o painel Visita domiciliar
y espacio lúdico como estratégia
complementaria al diagnóstico
de violência en la niñez ;
Congresso Interno na UMESP,
expondo três trabalhos: O lúdico
em diferentes períodos evolu-
tivos e sua contribuição ao
processo do psicodiagnóstico,
O suicídio entre profissionais da
saúde e O Plantão psicológico
como instrumento de acolhi-
mento e suporte no âmbito
hospitalar; e no evento sobre
clínica-escola em Psicologia,
realizado na Universidade
Mackenzie, deu a conhecer o seu
trabalho sobre o lúdico no
processo de diagnóstico. Sobre
publicações, cita-se o relato
sobre paternidade e gravidez,
apresentado na XVII Jornadas
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Nacionais da ADEIP, nos Anais do
citado evento (publicado na
íntegra).

Roberto Kanaane
Cadeira nº 21,

“Raul de Moraes”
Em termos de administração,

prossegue como Gestor Acadê-
mico dos Cursos Seqüenciais e
do Curso Tecnologia em Turismo
e Hotelaria, assim como
Coordenador dos cursos de pós-
graduação lato sensu  em
Marketing da Qualidade Total e
Controladoria Estratégica na
Universidade de Mogi das Cruzes
(UMC). No Centro Universitário
Monte Serrat (UNIMONTE),
coordena e é docente nos cursos
de Mestrado em Administração e
em Educação. Ademais ministra
aulas em outros cursos na
Faculdade de Tecnologia (FATEC)
da USP, na pós-graduação em
Administração na PUC/SP, entre
outras. Além disso, proferiu
palestras e realizou workshops
sobre sua especialidade no
Instituto do Ensino Superior
(IESA), no VIII Seminário Na-
cional dos Servidores Públicos,
na Universidade Bandeirante de
São Paulo (UNIBAN), no Instituto
Dante Pazzanesi, entre outros.
Também assessora empresas
através de uma prestadora de
serviços de sua direção.

Geraldina Porto Witter
Cadeira nº 23,

“Dante Moreira Leite”
Continua coordenando a

implantação de cursos de Pós-
graduação Strictu Sensu na
Universidade Castelo Branco e
prestando assessoria, espe-
cialmente, a outras entidades do
ensino superior. Organizou o
importante livro O Envelheci-
mento - Referenciais teóricos e
pesquisas. (Campinas, Alínea,
2006), do qual foi co-autora,

publicando os capítulos: Leitura
e idoso; Formação de leitores de
origem japonesa (co-autora) e
Leitura de idosos que vivem com
familiares (co-autora). Publicou
também o artigo Ética em
pesquisa: considerações a um
evento no Boletim Academia
Paulista de Psicologia (a. XXVI,
n. 02/06, 2006) e trabalhos em
veículo de grande divulgação,
como no Diário de Mogi: Ainda
sobre os pais e crianças, o
maior Tesouro. Participou da
Banca de doutorado, da
candidata Lucilena Marcondes
Coelho de Oliveira, que
apresentou a tese Educação
Infantil e Criatividade: perspec-
tivas de professores, na PUC de
Campinas, além de tomar parte
em pesquisas de orientação
científica na Universidade de Mogi
das Cruzes (UMC). Proferiu a
palestra Dante Moreira Leite na
Semana do Psicólogo organizada
pelo Instituto de Psicologia da USP,
como também na participação em
diversos eventos; 1º Congresso
Interno de Psicologia, Ciência e
Profissão , promovido pela
UNICASTELO (palestra: Ciência
e profissão no planejamento de
carreira); XXIII Reunião Anual da
Sociedade Brasileira de Pesqui-
sa Odontológica (conferência:
Escalas de avaliação como
instrumentos de mensuração de
trabalhos científicos); II
Congresso Brasileiro de
Psicologia: Ciência e Profissão
(conferência: Psicologia Escolar
e dívida da Sociedade Brasileira
para com os idosos). Neste último
Congresso, apresentou dois
pôsteres em co-autoria. Com
justiça, a Acadêmica foi homena-
geada pelo Rotary Clube de Mogi
das Cruzes (Distrito 4430).
Parabéns!

Denise Gimenez Ramos
Cadeira nº 27,

“Herbert Baldus”
Em julho, esteve visitando  a

Universidade Adolfo Ibañez na
cidade de Santiago do Chile onde
proferiu uma conferência e um
curso para mestrandos. Deu
várias entrevistas para rádio e
TV, pricipalmente sobre o tema
Saúde e emoções. Participou do
IV Congresso Latino Americano
de Psicologia Analítica, como
membro do comitê científico e
apresentou uma pesquisa sobre
tatuagens, símbolos e motivações
em jovens universitários. No
semestre, leciona duas classes
na graduação, uma de Psicologia
Analítica e outra na de Introdução
aos fenômenos psi-
cossomáticos. Continua na PUC/
SP como coordenadora do
Programa de  Estudos Pós-
Graduados em Psicologia Clínica
e, no Programa de Ciências da
Religião, leciona Psicologia e
Religião numa abordagem
junguiana. Fez parte também do
comitê científico do III Congresso
Paulista de Psicossomática,
onde ministrou um curso de
Sandplay e participou de um
debate no plenário sobre O Lugar
da psicossomática na
Modernidade.

Aidyl M. de Queiroz Pérez-
Ramos

Cadeira nº 30,
“Paula Souza”

Suas atividades profis-
sionais, nestes últimos meses do
ano, caracterizam-se por
publicações, participação em
Congressos e similares, colabo-
ração em pesquisas, elaboração
de pareceres; apoio a
associações científicas e
realizações como Secretária
Geral da Academia. Publicou o
capítulo: O ambiente na vida da
criança hospitalizada no livro
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Brincando na escola, na rua, no
hospital..., organizado por
Bomtempo, E. e cols., (Wak
Editora, 2006, Rio de Janeiro); e
O direito de brincar da criança
brasileira; subsídios das
políticas públicas, em co-autoria,
na Revista Brasileira de Políticas
Públicas, Universidade Federal
do Maranhão (v. 10, nº 2).
Também elaborou um texto sobre
o brincar e o brinquedo em
função das primeiras fases de
vida, como colaboração ao artigo
para a Folhinha (Folha de São
Paulo) em homenagem ao Dia da
Criança (12/10/2006). Apresen-
tou subsídios ao Departamento
Jurídico da Associação Paulista
de Medicina, para defesa à
promoção da especialidade de
brinquedista, efetuada por aquela
entidade. Em relação a eventos,
proferiu a palestra A trajetória do
brincar no Hospital, no curso
para formação de brinquedista,
promovido pela Associação
Paulista de Medicina e a
Associação Brasileira de
Brinquedotecas (ABBri). Foi
convidada para proferir a
conferência A humanização
hospitalar: conquistas e desafios
na realidade brasileira  e
participar da Mesa Redonda - O
lúdico na saúde da criança
hospitalizada, com o trabalho O
lúdico como promotor da
humanização hospitalar, no VIII
Congresso Brasileiro de
Psicologia Hospitalar, realizado
em São Paulo. Como membro do
Conselho Consultivo da ABBri,
tem participado das suas
reuniões, sendo responsável
pela elaboração do seu Regi-
mento Interno. Foi parecerista em
projeto de pesquisa e colaborou
na elaboração do Estatuto da
Associação de Editores
Científicos em Psicologia, na
qualidade de membro Diretor.
Neste sentido, participou da

reunião desta entidade ocorrida
durante o III Congresso
Brasileiro de Psicologia: Ciência
e Profissão. Em termos da
Academia, organizou e participou
do Ato Solene de oferta da
coleção dos DVDs do Projeto
MinC a cem bibliotecas de
Psicologia e ao CFP e aos 16 CRPs
existentes em nosso país e
também aos Acadêmicos e
Laureados. E, por último, tomou
parte de um programa na
televisão (Rede Vida), no qual,
na qualidade de Acadêmica,
expôs aspectos importantes de
sua vida e obra. Tem participado
dos almoços de confraternização
com as principais Academias
brasileiras para discussão de
temas de interesse comum.

Reinier J.A.Rozestraten
Cadeira nº 34,
“Paul Siwek”

O colega colaborou, com real
interesse, do II Congresso
Brasileiro de Psicologia: Ciência
e Profissão, realizado em São
Paulo, tomando parte de duas
Mesas Redondas: Psicologia
Social e Circulação Humana,
com o trabalho: Formação
universitária para o trânsito -
mobilidade humana; e Avaliação,
métodos e medidas em Psico-
logia, com a contribuição: Unindo
esforços para uma Psicologia de
Trânsito. Apresentou também
dois pôsteres: Atitudes de risco
de jovens motoristas e
circulação humana e Educando
para o trânsito (co-autoria).

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

Nas suas funções como
docente do curso de Psicologia
na UMESP, ministra a disciplina
Símbolo e Corporalidade no
Programa de Pós-graduação em
Psicologia da Saúde, além de

orientar seis dissertações, cujos
temas envolvem o uso do
brinquedo e seus diversos tipos.
Na graduação, dá continuidade à
supervisão de estágio em
Psicologia Aplicada à Educação
e a Trabalhos de Conclusão de
Curso (TCC), dirigidos, na sua
maioria, às atividades lúdicas.
Também prossegue com
pesquisas de sua própria autoria
dirigida a brinquedotecas
hospitalares e dá início a uma
investigação sobre levantamento
das universidades brasileiras
que desenvolvem projetos sobre
o brincar. Publicou o livro Rituais
e Brincadeiras (Vozes) e foi uma
das organizadoras e co-autora
da publicação Brincando na
escola, no hospital, na rua... (Wak
Editora), escrevendo o artigo
Avaliação - intervenção lúdica de
bebês em creche. Escreveu
notícia sobre a Associación
Colombiana de Ludotecas (ACIU)
no Brinquedista - Informativo da
Associação Brasileira de
Brinquedoteca (nº 41, 2006, p.
8). Continua como membro da
Comissão Editorial da Revista
Mudanças e do Boletim da
Academia Paulista de Psico-
logia. Tem participado também de
associações nacionais e
internacionais sobre o lúdico,
como membro dos pertinentes
Conselhos Deliberativos.

Edda Bomtempo
Cadeira nº 36,

“Washington Vita”
Continua a ministrar a

disciplina Brinquedo, Aprendi-
zagem e Escola no curso de
pós-graduação em Psicologia
Escolar e do Desenvolvimento
Humano no IPUSP. Participou em
duas bancas de defesa de
mestrado, sendo uma na Facul-
dade de Arquitetura da USP e,
outra, no programa de Psicologia
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da Educação da PUC/SP. No
curso de Formação de Brinque-
dista Hospitalar, realizado em São
Paulo, com o apoio da ACM
(Associação Paulista de
Medicina) e da ABBri (Associa-
ção Brasileira de Brinquedote-
cas), fez parte da Comissão
organizadora do evento e proferiu
conferência sobre o tema Brincar
no Hospital. No VIII Congresso
Brasileiro de Psicologia
Hospitalar, participou da Mesa
Redonda sobre O lúdico na
saúde da criança hospitalizada
com o tema Entendendo o brincar
da criança hospitalizada .
Continua com os trabalhos de
orientação de teses de doutorado
no programa de pós-graduação
em Psicologia Escolar e do
Desenvolvimento Humano do
IPUSP. No momento, integra a
comissão de seleção ao
mestrado do mesmo programa. É
membro do Conselho Consultivo
da Fundação Abrinq e da
Associação Brasileira de
Brinquedotecas. Em termos da
Academia, tomou parte do Ato
Solene de ofertas dos DVDs, o
qual constituiu uma unidade do
programa da Semana do
Psicólogo, organizada pelo IPUSP,
em agosto do presente ano.

Walter Trinca
Cadeira nº 40,

“Walther Barioni”
O colega concentra suas

atividades no atendimento
psicanalítico e na pesquisa
clínica. Em relação a esta,
concluiu recentemente seu livro
O Ser Interior na Psicanálise:
Fundamentos, Modelos e
Processos a ser lançado pela
Vetor Editora Psico-Pedagógica.
Trata-se de uma pesquisa inédita
que teve longa duração, vindo
como síntese de outras
publicações. Em linhas gerais, os

resultados desse trabalho
mostram que o ser interior é uma
noção fenomenológica introdu-
zida na psicanálise para
expressar a realidade primária
relativa ao ser essencial da
pessoa. Distingue-se do self, que
é uma forma de organização
globalizante, apresentando-se
como um campo de forças em
estado de conflito. O contato da
pessoa com seu próprio ser
constitui uma função primordial.
Maior ou menor contato
determinam graus de sanidade,
como também de perturbação
psíquica. O distanciamento de
contato responde por fragilidade
e por uso de sensorialidade, que
vêm se instalar no self sob a
forma de sistemas mentais
determinantes. Nas perturbações
psíquicas, o paciente tende a
“escolher” entre a fragilidade ou
a sensorialidade, sob o distan-
ciamento de contato. Como os
graus do distanciamento
permanecem iguais, seja numa ou
noutra modalidade de “escolha”,
é possível organizar a
compreensão das perturbações
psíquicas em conformidade com
um eixo de contínuo de contato.
Neste, os sistemas mentais
determinantes são classificados
por graus, sendo que diferentes
perturbações psíquicas corres-
pondem a diferentes graus do
contínuo. Daqui se pode elaborar
uma escala unificada de
perturbações psíquicas, decor-
rentes da fragilidade do self ou
do emprego da sensorialidade.
Além disso, o eixo do contínuo
de contato permite compreender
os processos de abertura à
experiência emocional, em que o
contato com o ser interior amplia-
se em graus, determinando
diferentes formas de expansão
da consciência.

Eunice Maria L.S. de Alencar
M.C.r nº 5

Além de ministrar disciplinas
nos programas de Mestrado em
Educação e Mestrado em Gestão
do Conhecimento e Tecnologia da
Informação, participou, com
apresentação de trabalho e
palestras, em distintos eventos:
VII Semana de Psicologia da
Universidade Católica de Brasília
(Brasília); II Congresso Brasileiro
Psicologia Ciência e Profissão
(São Paulo, conferência. O papel
da escola no desenvolvimento do
talento criativo); 10th Conference
of the European Council for High
Ability (Lahti, Finlândia); VIII
Semana Universitária da
Universidade Católica de
Brasília; XXXVI Reunião Anual
de Psicologia (Salvador); II
Congresso Nacional do
Conselho Brasileiro para
Superdotação (Pirinópolis).
Tomou parte também de várias
bancas examinadoras de
Mestrado e uma de Livre
Docência na UNICAMP.

Maria Helena Novaes Mira
M.C.r nº 6

Continua com a aplicação do
PACC (Programa de Ativação
Cerebral Criativa) aplicado à
terceira idade, com a introdução
de novas atividades para melhor
estimulação cerebral. À medida
que vai obtendo dados também
vai realizando pesquisas com os
estudantes de graduação em
Psicologia da PUC/Rio de Janeiro.
O trabalho é realizado em uma
instituição de idosos. Também
prossegue com a supervisão dos
psicólogos que foram treinados
no PACC e que estão aplicando
os módulos deste programa em
outras instituições. Organizou e
dirigiu um Encontro Intergera-
cional na PUC/Rio de Janeiro, com
a participação de quatro
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gerações, incluindo crianças,
adolescentes, jovens adultos e
seus descendentes previstos.
Esse Encontro foi apoiado pelo
Programa Bioship - Alimentação
saudável, daquela universidade,
originando trabalhos em grupo
sobre composições com frutas e
alimentos não perecíveis, o que
resultou em sã convivência entre
pessoas das quatro gerações.

Norberto Abreu e Silva Neto
M.C.r nº 8

Prossegue como Coordena-
dor do Programa de Pós-
Graduação em Psicologia,
Membro do Conselho e da
Câmara de Pós-Graduação e
docente do curso de graduação
em Psicologia na UnB (Instituto de
Psicologia). Participou das
seguintes Bancas Examinado-
ras: Análise de Progressão
Funcional na categoria de
Professor Associado do
Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (CEPE) da UnB; de
Doutorado (tese: Ser negro no
Brasil: um estudo sobre a
construção da subjetividade
afro-brasileira) de Maria da
Consolação André, na referida
universidade e também do
Mestrado (dissertação: Uma
leitura psicanalítica do discurso
de um jovem sobre relações
amorosas) no Programa de
Mestrado em Cognição e
Linguagem, do Centro de Ciências
do Homem, da Universidade
Estadual do Norte Fluminense,
Darcy Ribeiro (UENF). Tomou
parte do II Congresso Brasileiro-
Psicologia, Ciência e Profissão,
realizado em São Paulo,
proferindo a palestra: Minkowski
e a atenção à saúde mental de
refugiados e migrantes e
participando da Mesa Redonda:
Trajetória do Ensino da

Psicologia no Brasil. Emitiu
muitos pareceres a manuscritos
de várias revistas de psicologia
de diferentes regiões do País, a
saber: Distrito Federal, Rio
Grande do Norte, Paraná, São
Paulo e Rio de Janeiro.

William Barbosa Gomes
M. C. r. nº 9

Com apoio do CNPq, esteve
trabalhando, durante todo o
segundo semestre de 2006, no
Departamento de Psicologia da
Universidade de Michigan, com o
sênior professor Wilbert
McKeachie, pioneiro nas
pesquisas sobre ensino de
psicologia, ex-presidente da
American Psychological
Association e também historiador
da psicologia norte-americana.
Três projetos estão em
andamento: 1) símbolo e função
em psicologia teórica; 2)
Relações entre capta e data no
estudo do self, enquanto função
e símbolo; e 3) Estudo histórico
das idéias psicológicas como
base para o desenvolvimento do
pensamento crít ico em
estudantes de psicologia. Há no
Departamento um grande
interesse entre professores e
alunos de conhecerem as
pesquisas dos colegas.
Semanalmente ocorrem vários
seminários abertos de pesquisa,
para exposição e debate desses
trabalhos, com intensa
participação de professores de
outras universidades nas
conferências promovidas. Está
acompanhando o tradicional
seminário semanal do Instituto de
Pesquisa Social, fundado há 60
anos por um grupo de ex-alunos
de Kurt Lewin. A pauta de
conferências é avançadíssima,
tratando da interdisciplinaridade

entre psicologia e economia
(experimental economics).

Alberto Pereira Lima Filho
Laureado 2000-2003

No período, ocupou-se com
o exame da dissertação de
mestrado de Ana Carolina Falcone
Garcia e com o exame de
qualificação de Maria Lygia de
Carvalho Alli Molineiro, ambas em
Psicologia Clínica, pela Pontifícia
Universidade Católica de São
Paulo. Prosseguiu engajado com
o preparo do Fórum de Psicologia
Junguiana que, no momento,
finaliza a construção de um local
para a internet . Prestou
assessoria a escolas em São
Paulo (Escola Móbile) e em
Sorocaba (Colégio Companhia no
Ensino). Na atualidade, ocupa-se
com o preparo e o treinamento
de uma equipe de estudiosos,
dentro da Opus Psicologia e
Educação, que doravante se
dedica à pesquisa clínica e à
produção de textos. Iniciou a
orientação a um grupo de estudos
multidisciplinar em Psicologia
Analítica, com vistas ao exame
de fenômenos culturais e sociais
à luz do pensamento junguiano.

Marina Rojas Boccalandro
Laureada 2003-2004

Prossegue com a parti-
cipação na equipe de triagem de
aprimorandos para a Clínica
Psicológica. Iniciou, neste
semestre, a docência da
disciplina eletiva na graduação em
Psicologia, intitulada Transtorno
do Pânico: um olhar da
Psicossíntese. Vem participando
da Comissão de Avaliação dos
estagiários na referida clínica e
também do julgamento dos
Trabalhos de Conclusão de
Curso (TCC). Todas essas
atividades ela as realiza na PUC/

Boletim Academia Paulista de Psicologia - Ano XXVI, nº 3/06: 102-109



109

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
que remetam tais informações à Secretaria, durante o último mês do quadrimestre 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 10 de março de 2007.

SP, onde é contratada como
Professor Doutor. Paralelamente,
tem ministrado aulas de
Psicossíntese para a formação
de Analistas em Terapia
Regressiva, na Associação
pertinente e também tem sido
responsável por atendimentos
privadamente e na citada clínica.

Claisy Maria Marinho-Araujo
Laureada 2004-2005

Prossegue como professora
e pesquisadora do Instituto de
Psicologia e do Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento
Humano e Saúde da Universidade
de Brasília, continua desen-
volvendo pesquisas que enfocam
temas ligados à formação,
consolidação da identidade e
atuação do psicólogo escolar bem
como o desenvolvimento de
competências nos contextos
profissionais. Prossegue com a
coordenação da pesquisa sobre
Formação e Atuação dos
Psicólogos Escolares no Distrito
Federal e do Projeto de Extensão
Permanente entre a Universidade
de Brasília e a Secretaria de
Educação do Distrito Federal. O
objetivo é de prestar assessoria
à formação de profissionais na
área de Psicologia Escolar. Dirige,
ainda, no âmbito da Universidade
de Brasíl ia, o curso de
Especialização Lato Sensu em
Psicologia Escolar. Faz parte da
Comissão Científica do VIII

Congresso Nacional de
Psicologia Escolar e
Educacional (VIII CONPE), a
realizar-se em abril de 2007, na
cidade de São João Del Rey (MG).

Wellington Zangari
Laureado 2004 - 2005

O colega concluiu com êxito
seu pós-doutoramento em
Psicologia, pelo Depto. de
Psicologia Social e do Trabalho
(IPUSP), realizado com bolsa
concedida pela FAPESP. Seu
estudo investigou, por meio de
entrevistas e de uma avaliação
experimental, a fenomenologia e
a ontologia de certas alegações
paranormais de médiuns de
Umbanda. Atualmente, continua a
desenvolver suas tarefas
administrativas e científicas nos
grupos de pesquisa nos quais
participa, a saber: o Laboratório
de Estudos em Psicologia Social
da Religião (Depto. Psicologia
Social e do Trabalho / IPUSP) e o
Inter Psi – Grupo de Estudos em
Semiótica, Interconectividade e
Consciência (Centro de Estudos
Peirceanos do Programa de
Estudos Pós-Graduados em
Comunicação e Semiótica -/
PUC/SP), com destaque à
pesquisa de levantamento crítico
da produção brasileira na área
da Psicologia da Religião,
financiada pelo CNPq. Participou
de eventos, como a IX Jornada
do Centro de Estudos

Peirceanos e Third Advanced
Seminar on Peirce´s Philosophy
and Semiotics (PUC-SP), o XVII
Encontro Nacional de
Professores Universitários de
Língua, Literatura e Cultura
Japonesa e IV Congresso
Internacional de Estudos
Japoneses no Brasil (USP-SP),
nos quais apresentou trabalhos.
Publicou o artigo Investigando a
Interconectividade Natural em
Processos de Comunicação
(Caderno da citada jornada, v. 1.
p. 97-103, 2006) e, em co-autoria
com Fátima Regina Machado,
revisão de Behind and Beyond
the Brain, no Journal of Scientific
Exploration, (USA, v. 20, n. 2, p.
312-315, 2006). Atualmente,
prepara um novo projeto de
pesquisa relativamente à
Psicologia das crenças
paranormais, no qual pretende
examinar as relações destas com
características de personalidade
e aspectos demográficos como
a religiosidade.
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