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Caros Colegas,
Felicitamos todos os profissionais pela data comemorativa da nossa profissão.

Que sua vida profissional seja repleta de realizações, tranqüilidade, 
alegria e prosperidade.

“Todo homem é útil à humanidade pelo simples fato de existir.” (Rousseau)
Parabéns e um abraço da diretoria da ASBRo.
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1 - HOMENAGEM

Durante o II Congresso Nacional do IBAP, o professor André Jacquemin foi homenageado na sessão de abertura numa 
bela apresentação feita pelo colega Cícero Vaz. Segue a íntegra do seu discurso :-

André Jacquemin e o aprimoramento das técnicas projetivas na avaliação psicológica*
Cícero E. Vaz - PUCRS

Há um pensamento das colegas Érika Okino e Sonia Pasian, com a qual eu gostaria de iniciar minha fala. “A 
vida é uma coletânea de momentos, vivências, pessoas, sentimentos, lugares, e coisas que juntos acabam tecendo 
significados. Esses significados ficam nas lembranças, algumas delas guardadas com carinho em algum lugar dentro de 
nós” (in Okino, E. T. K.; Pasian, S. R.; Petean, E. B. L.; Aparecido dos Santos, J. Orgs., 2001, p. 118).

Confesso a todos os colegas aqui presentes que não foi fácil iniciar a preparação desse texto. Falar para e 
sobre  um amigo do peito  enfermo,  sem poder  lhe ajudar  naquilo  que lhe é mais  caro que é a vida,  não  é fácil!  
Reverenciar, em nome do IBAP, da ASBRo, dos psicólogos e dos estudantes aqui presentes, um colega e amigo como 
André  Jacquemin,  deitado  numa cama hospitalar  em casa já  há  mais  de  dois  anos,  embora tratado  com toda a 
assistência e carinho da família: a esposa Josette, os filhos Cathi, Marc, Michelle, além das netinhas Annie e Aline, é 
pesado para qualquer coração humano. Oh, enfermidade! quão traiçoeira e pérfida que você é!! Porque nos privou a 
mim e a todos aqui de continuar construindo aquela coletânea de momentos, vivências, pessoas, sentimentos, lugares, 
coisas de grandes significados no plano afetivo, racional e operativo-profissional? 
Importa, entretanto, destacar e relembrar meus caros colegas aqui presentes é o que este homem vinha realizando com 
idealismo, vontade, dedicação, empenho e seriedade. Falemos da vida, pois era isto que ele imprima em tudo o que 
vinha fazendo! Encaremos a enfermidade como uma contingência, muitas vezes fatídica e dolorosa! Valeu a pena 
sonhar, Jacquemin, enfrentar o Atlântico em 1966 mesmo correndo risco de tempestades e turbulências, para trabalhar 
numa Faculdade no interior do Brasil, Ribeirão Preto. Sua passagem pela USP de Ribeirão Preto, foi um exemplo de 
pesquisador  criterioso,  batalhador  pela  normatização e  validação das técnicas  projetivas  na avaliação psicológica, 
podendo ser tomado como modelo de personalidade com determinação, e de profissional com visão de longo alcance, 
por cada um de nós.

Dizia o Prof. Oswaldo Baffa Filho, diretor da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto 
em 2001:

“Conhecemos  o  Prof.  André  Jacquemin  em  1981  quando  ingressamos  na  Faculdade  como  professor 
assistente. O Prof. André já era respeitado e seu espírito de liderança era reconhecido no Departamento de 
Psicologia e Educação. A nossa escola era menor, não tínhamos tantos alunos, (...) Logo de saída, fiquei muito 
impressionado com a sua sinceridade e firmeza. Ele nunca foi uma pessoa de meias palavras e deixava claro a 
todos o que pensava. A partir de então, aprendi a respeitá-lo e admirá-lo ainda mais; depois fui conhecendo 
mais de sua história pessoal, a vinda da Bélgica (dezembro de 1966), a adoção desse nosso país como seu e 
até  mesmo  o  estranhar  dos  costumes  de  sua  terra  natal,  quando  lá  retornava.  (...)  Ele  foi  um  docente 
extremamente preocupado, dedicado e cumpridor de suas atividades de ensino. Como Diretor da Faculdade 
(1989  a  1992)  poderia  abdicar  de  ministrar  aulas  na  graduação,  mas  ele  fazia  questão  de  manter  essa 
atividade e o fazia com o mais absoluto rigor e pontualidade”. Baffa Filho (in Okino, E. T. K. et al. 2001, p. 55). 
Em outro depoimento, destaca Theresinha Moreira Leite, do Departamento de Psicologia Clínica da USP:
“A atuação constante,  lúcida e produtiva em desenvolvimento continuado,  tornou-o conhecido também no 

mundo universitário e profissional pelo valor de suas realizações reconhecidamente alcançada por uma personalidade 
forte, que de maneira natural agrega em seu entorno amigos admiradores” (Okino, E. T. K. et al. 2001, p. 63 ). 
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Capacidade para aglutinar e congregar as pessoas, combinada com a competência para pôr isto em prática, 

era outra grande característica do André.
- Lembro-me, como se fosse agora, da voz trovejante, firme e determinada do André, quando em 1986, no 

Congresso Internacional de Rorschach em Guarujá dizia para Latife, para mim e outros colegas ali presentes: 
“Precisamos  e  sinto  que  temos  condições  de  o  fazer,  criar  uma  Sociedade  Brasileira  de  Rorschach”! 

“Sociedade  científica  caracterizada  por  um  único  sistema  metodológico  na  utilização  do  Rorschach,  em  vez  de 
congregar, pode gerar discriminação e a conseqüente não integração dos colegas, além de poder prejudicar o avanço 
científico  dos testes”!  Sonho? Não!  A Sociedade Brasileira  de Rorschach e Outros Métodos Projetivos (SBRo) foi 
constituída,  facultando entre outros objetivos,  congregar psicólogos que utilizam os mais variados testes projetivos 
(TAT, Testes Gráficos, Testes Expressivos), além do uso do Rorschach em seus diferentes sistemas metodológicos 
(Silveira, Obrendane/Canivet, Klopfer, Exner etc.). Tendo sido eleito o primeiro presidente em 1993, foi reconduzido 
sucessivamente até o ano de 2001. 

- Muitas daquelas idéias e outras metas a serem alcançadas vêm sendo debatidas nos Encontros da SBRo I, II 
e III, nos Congressos Nacionais I e II que se sucederam de ano para ano de 1995 a 2004. 

- A produção de trabalhos de boa qualidade, resultantes de pesquisas com os testes, vem aumentando. A 
SBRo, hoje Associação Brasileira de Rorschach e Métodos Projetivos, presidida pela colega Anna Elisa de Villemor 
Amaral, dispõe hoje de sede própria em Ribeirão Preto. 

-  Estimado  amigo  e  prezado  colega  André,  os  psicólogos  que  trabalham  na  área  de  Avaliação  da 
Personalidade lhe são muito gratos pela sua dedicação a tudo que diz respeito ao estudo e aprimoramento dos testes 
projetivos. 

O Instituto de Avaliação Psicológica (IBAP), presidido atualmente por Cláudio Simon Hutz e que você ajudou a 
criar, cresceu, tem demonstrado força na luta pela valorização e respeitabilidade dos testes e técnicas na academia e 
na prática profissional da psicologia. Este congresso, com quase 1000 participantes, é um testemunho vivo e eloqüente 
da concretização já em bom patamar do que tanto sonhávamos sob sua liderança! 

Caro amigo e colega André, 
- Suas obras intelectuais, 12 livros, 51 artigos em periódicos, 7 capítulos de livros, 27 dissertações de Mestrado 
e  14  Teses  de  Doutorado  orientadas  e  concluídas...  serão  uma  continuidade  de  sua  presença  entre 
pesquisadores, profissionais da Psicologia Aplicada e estudantes de psicologia. Você continuará presente em 
minha memória e tenho certeza na de muitos dos colegas e amigos aqui presentes!

- Você foi e continuará sendo um exemplo de  psicólogo firme, determinado, corajoso, sem meias palavras às vezes, 
mas sempre criterioso e respeitoso
___________________

* Homenagem ao Prof. Dr. André Jacquemin, por ocasião da Seção de Abertura do II Congresso Nacional do 
Instituto de Avaliação Psicológica (IBAP) realizado em Gramado de 17 a 20 de maio de 2005.

. 
- Você continuará presente neste congresso: a ASBRo que você Presidiu durante muitos anos, O IBAP que 
você  ajudou a fundar lhe rendem esta homenagem. Este Salão Nobre com o nome André Jacquemin durante 
os quatro dias do congresso, representa um preito de  reconhecimento pelo que você realizou em prol da 
avaliação psicológica, de grande amizade e gratidão! 

Referência
Okino, E. T. K; Pasian, S. R.; Petean, E. B. L.; Aparecido dos Santos, J. Orgs. (2001). André Jacquemin: uma 

Homenagem. São Paulo: Editora Vetor e Casa do Psicólogo.

- 2.- AVISOS
Sobre as Anuidades: 
Caros colegas.
 Volto a insistir na necessidade de que os sócios mantenham atualizadas suas contribuições:
São  altos  os  custos  para  mantermos  a  estrutura,  apoiarmos  eventos  e  participarmos  dos  acontecimentos  que 
influenciam diretamente nossa profissão. Representantes da ASBRo têm estado presentes nas reuniões do Fórum, tem 
opinado  sobre  documentos  e  sido  co-organizador  de  eventos  tais  como  o  CBPCP e  o  Encontro  Regional  sobre 
Formação em Avaliação Psicológica, participa de movimentos importantes (Ato Médico, regulamentação da Avaliação 
psicológica etc) e com isso contribui para os rumos da nossa atividade no país. Para isso necessitamos de fundos que 
viabilizem a manutenção de uma secretaria atuante, deslocamento e material promocional (banners, folders) além da 
organização de nossos congressos que nunca são cobertos unicamente pelas taxas de inscrição.
POR FAVOR, NÂO DEIXEM DE PAGAR AS ANUIDADES
Fazendo um depósito nas contas:
BANESPA – Ag.0019 Conta: 13-090036-2
BANCO REAL – Ag. 1864 Conta: 7000856-6
BANCO DO BRASIL – Ag. 2665 – Conta: 10.486-8
- Relembramos o valor da anuidade da ASBRo para 2005:- 
 - Profissional - R$ 80,00
> - Associados do IBAP terão um desconto pagando R$ 60,00. 
> - Estudantes de graduação - R$ 40,00
>  -  Para filiar-se  a  International  Rorschach Society  só  profissionais  -  acréscimo de R$ 25,00   no  valor  da 
anuidade.  -  Não se esquecer de enviar o comprovante pelo correio .

 
ATENÇÂO:- Sócios com anuidades anteriores atrasadas: 
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Decidiu-se que os sócios em atraso poderão acertar as mensalidades atrasadas por 1/3 do valor total, se até três anos 
em atraso.  Aqueles que tiverem atraso maior de três anos poderão saldar a dívida considerando o valor para três anos, 
sendo desconsiderados os anos anteriores. Deliberou-se também que essa vantagem poderá ser usufruída acertando-
se a anuidade integral para 2005 até 30 de setembro e aqueles que se beneficiarem nesse momento não poderão 
receber o mesmo benefício no futuro. 
Anna Elisa de Villemor Amaral – Presidente

Colaboração para o Boletim, carta do leitor e sugestões
Caro associado, queremos tornar esse boletim um veículo de comunicação entre os sócios e convidamos a todos a 
participarem com sugestões e contribuições. Queremos ouvir suas expectativas com relação à nossa associação, 
queremos sua opinião sobre os diversos temas que se relacionam com a prática da avaliação psicológica e com o uso 
de técnicas projetivas e queremos também ser informados sobre dissertações e teses defendidas na nossa área. Por 
favor, escrevam dando sua contribuição.

Banco de teses, livros e artigos
Vamos formar um acervo de trabalhos com técnicas projetivas. Envie-nos seus trabalhos ( artigos dissertações, 
monografias ou teses) em meio eletrônico (cds ou disquetes) para que possamos ir criando um arquivo na área, 
disponibilizada a todos os sócios.

- 3.- CURSOS
São Paulo - Em São Paulo iniciará nova turma do curso de Rorschach, às 6ª feiras, das 8:30 às 10:10h, na Casa do 
Psicólogo.
 Coordenação Prof. Regina Sonia Gattas F. do Nascimento.
 Preço: R$ 700,00 sendo 5 prestações mensais de R$140,00 
Duração: 2 anos, (4 módulos ou 180 horas).
Programa: 1º e 2º módulos - Sistema Compreensivo (classificação e interpretação).
3º módulo - Avaliação avançada e análise temática e qualitativa das respostas.
4º módulo - Psicopatologia.
Destinado a psicólogos e alunos dos 4º e 5º de Cursos de Psicologia.    Informações pelo telefone  (11) 3285-3364.

- Grupo para discussão de casos, com aplicação de Rorschach, seguindo o sistema compreensivo (1 semestre letivo 
ou 45 horas).
Professora: Regina Sonia Gattas F. do Nascimento
Local - Casa do Psicólogo.
Dia da semana: a ser combinado.
Horário: das 8:30h às 10:10h
Preço: 140,00 mensais.
Destinado a Psicólogos.  Maiores Informações pelo telefone (11) 3285-3364.

 Ribeirão Preto (SP)  

-- A) AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA:- FORMAÇÃO PÓS-GRADUADA -  APRIMORAMENTO PROFISSIONAL.

Em Ribeirão Preto contamos com um  Programa de Aprimoramento Profissional em Saúde Mental vinculado ao 
Departamento  de  Neurologia,  Psiquiatria  e  Psicologia  Médica  da  FMRP-USP,  desenvolvido  junto  a  disciplina  de 
Psiquiatria, destinado a psicólogos recém formados, com duração de dois anos.

O  programa  em  questão  conta  anualmente  com  quatro  aprimorandos.  Estes  profissionais  desenvolvem 
atividades  em  estágio  rotativo  junto  ao  Hospital  Dia,  Enfermaria  de  Psiquiatria  e  Ambulatórios  Psiquiátricos, 
especializados para adultos e crianças. 

O  ensino  da  avaliação  psicológica  coloca-se  como  um  dos  eixos  desse  programa  de  Aprimoramento 
Profissional, que se caracteriza pelo treinamento em serviço, sob supervisão.

Para a avaliação psicológica, predominantemente, são encaminhados pacientes em primeiro surto psicótico, 
com início atípico quanto a sintomatologia e idade. Tem-se, no geral, a expectativa a elucidação das comorbidades  e a 
compreensão de  aspectos  da  estrutura  e  funcionamento  da  personalidade  desses  pacientes,  para  seu  adequado 
planejamento terapêutico.

Como  opção  teórica  adota-se  uma  abordagem  psicodinâmica  e  trabalha-se  predominantemente  com  a 
avaliação da personalidade por meio de entrevistas, escalas e testes projetivos, como o Psicodiagnóstico de Rorschach 
, as Pirâmides Coloridas de Pfister e os Testes Gráficos.

No  momento  as  supervisões  das  avaliações  psicológicas  são  realizadas  pelas  psicólogas:  Lídia  Romeu, 
Simone Marin, Flávia Osório, Simone Bianchi e Sonia Loureiro. 

Maiores informações e contatos: E-mail: srlourei@fmrp.usp.br 

- 4.- NOTÍCIAS

 O Prof. Paulo F. de Castro – São Paulo informa que:

A) - o Dr Walter Trinca, que também trabalha na área de avaliação psicológica, assumiu uma cadeira na Academia 
Paulista de Psicologia no dia 9 de julho de 2005.

mailto:srlourei@fmrp.usp.br
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B) - a Dra Leila Tardivo recebeu Menção Honrosa por seus trabalhos e pesquisas em sessão solene no dia 09 de julho 
de 2005, às 8:30, Rua Itapeva. 636, São Paulo - SP
 - 5 – ÚLTIMA REUNIÃO DO FÓRUM DE ENTIDADES

O Fórum Nacional de Entidades da Psicologia Brasileira, que reúne 17 associações nacionais, reuniu-se no dia 11 de 
agosto na sede do CRP-06. Compareceram os representantes de 11 instiuições e a pauta foi bastante extensa.
Destacam-se dois pontos muito importantes: O estado atual da BVS – Biblioteca Virtual de Psicologia e o II Congresso 
Brasileiro Psicologia: Ciência e Profissão que ocorrerá em setembro de 2007.
Com relação à Biblioteca Virtual, como já relatado em boletins anteriores, trata-se de uma iniciativa desse Fórum e hoje 
já é uma realidade, bastante desenvolvida. Quase a totalidade dos custos são financiados pelo CFP e CRP-06, mas 
verificou-se  a  necessidade  das  entidades  contribuírem,  dentro  das  condições  de  cada  uma,  para  a  viabilização 
financeira do projeto. As diretorias de cada entidade deverão definir e propor até o dia 12 de setembro de que modo 
poderão colaborar. 
O II CBPCP ocorererá no mesmo ano que o nosso IV Congresso Nacional em Brasília. Avaliamos que tal coincidência 
não afetará nossa participação em nenhum deles já que se trata de propostas diferentes. No CBPCP deveremos propor 
diversas atividades como cursos,  sessões de “Conversando sobre...” e “Como eu faço” e conferências e aguardamos 
as sugestões e propostas de todos os associados.
Nessa reunião foi também apresentado em primeira mão o texto final do novo código de ética do psicólogo que será 
lançado no dia 27 de agosto por ocasião da comemoração do dia do psicólogo. O texto está atualizado, contempla 
problemas atuais e sua redação final é resultante de um amplo debate no qual a ASBRo teve oportunidade de opinar.

- 6.- CONGRESSOS

IV Congresso Nacional da Associação Brasileira de Rorschach e Métodos Projetivos - ASBRO 2006.
Será realizado de 11 a 14 de junho de 2006, sob o tema:-
Métodos Projetivos: Investigações Psicológicas, Cultura e Subjetividade.
Os eixos temáticos são: 
1. Métodos projetivos e diversidade cultural;
2. Saúde mental e métodos projetivos; 
3. Normatização, padronização e validação 
de métodos e técnicas projetivas; 
4. Métodos projetivos e ciclo vital;
5.Fundamentos e epistemologia dos métodos e técnicas projetivas.
Colaboradores na realização do evento: Universidade de Brasília, Universidade Católica de Brasília, Universidade 
Paulista - UNIP-Brasília, e Centro Unificado de Ensino – UNICEUB.

 - II Congresso Brasileiro Psicologia: Ciência e Profissão 
- Será realizado de 19 a 23 de setembro de 2005, em S. P.
Local: Expo Imigrantes – Rodovia Imigrantes 1,5km – Jabaquara (próximo ao Metrô Jabaquara)
Aos associados interessados em apresentar trabalhos em formato de simpósio, conferências, cursos, “como eu faço...”, 
mesas redondas,” conversando sobre...". colocando como assunto ASBRo“.
Entrar em contato com Andrés E Aguirre Antúnez no e-mail antunezaea@uol.com.br  ou andres@psiquiatria.epm.br
 Maiores informações acessar:-  http://www.cienciaeprofissao.com.br/

de 10.10.05 a 11.10.05 -   Evento Conjunto - I Congresso Brasileiro de Psicoterapia e II Encontro Brasileiro de   
Psicoterapia 
http://www.pol.org.br/agenda/materia.cfm?id=1134&materia=499
Pré-Congresso do XXIII Congresso Brasileiro de Psiquiatria 
Local: Belo Horizonte 
contato: (11) 3255-9062   -    www.abrap.org

de 12.10.05 a 16.10.05  -    7o. Congresso Internacional de Psicoterapia Corporal  
 http://www.pol.org.br/agenda/materia.cfm?id=1199&materia=0
O Congresso terá como tema principal "A Psicoterapia Corporal nas Redes Sociais"
será realizado nas dependências do Sesc Pompéia e da Universidade Paulista, UNIP, no Campus Marquês. 
local: São Paulo
contato: 11 3816-7754    -   http://www.cipc2005.org   

- 7.- INTERNATIONAL RORSCHACH SOCIETY

Notícias de Barcelona
Entre os dias 25 e 30 de junho ocorreu o XVIII Congresso Internacional de Rorschach e Métodos Projetivos em 
Barcelona. O evento reuniu cerca de 360 participantes provenientes de 30 paises e o grupo brasileiro foi bastante 
expressivo, totalizando 18 pesquisadores. Durante os dias 24 e 25 ocorreram as reuniões da diretoria da IRS, incluindo-
se  os  delegados  das  Associações  filiadas  numa  assembléia  no  dia  25.  Nessa  ocasião  foram  eleitos  os  novos 
integrantes  da  diretoria  para  o  triênio  2005-2008  e  a  colega  Latife  Yazigi  foi  eleita  primeira  vice-presidente,  com 

http://www.cipc2005.org/
http://www.pol.org.br/agenda/materia.cfm?id=1199&materia=0
http://www.pol.org.br/agenda/materia.cfm?id=1199&materia=0
http://www.pol.org.br/agenda/www.abrap.org
http://www.pol.org.br/agenda/materia.cfm?id=1134&materia=499
http://www.pol.org.br/agenda/materia.cfm?id=1134&materia=499
http://www.pol.org.br/agenda/materia.cfm?id=1134&materia=499
http://www.cienciaeprofissao.com.br/%0D
mailto:andres@psiquiatria.epm.br
mailto:antunezaea@uol.com.br
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expressiva maioria dos votos. A nova diretoria está composta por Anne Andronikoff no cargo de presidente, Latife Yazigi 
e Bruce Smith como vice-presidentes,  Agneta Rosenquist  como secretária, Trudi Finger como tesoueira além de 4 
“membres at large”:  Odile Oussain ( Canadá), Claude de Tichey (França) e Hans van Kemenade (Holanda)e Noriko 
Nakamura (Japão).
Ainda não foi definido o país a sediar o próximo congresso que ocorrerá em 2008, mas o Brasil é um forte candidato 
com uma grande quantidade de pessoas favoráveis. Caso sejamos escolhidos, o evento ocorrerá na PUC-RS, sob a 
coordenação de Cícero Vaz.

- 8.- PESQUISAS  E  TESES  RECENTES

PESQUISAS
 - Rio Grande do Norte

A) - o Prof. João Carlos Alchieri  informa que na UFRN está sendo realizada uma pesquisa com vistas a elaboração 
de um ATLAS DO ZULLIGER na região nordeste.
- A primeira etapa consta da aplicação de 700 casos na população geral e em estudantes, juntamente com o Inventário 
Millon de estilos de personalidade, a fim de subsidiar o estudo de validade de critério da técnica.
- O trabalho seguirá então para a técnica de Rorschach em uma segunda etapa em breve.

- Ribeirão Preto

B) PESQUISAS COM TÉCNICAS PROJETIVAS:

-  Gostaríamos  de  comunicar  também  que  estão  sendo  desenvolvidos  vários  estudos  com  técnicas  projetivas  no 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Departamento de Psicologia e Educação da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, a resultar em Dissertações de Mestrado e Teses de 
Doutorado.
 -Esses projetos, embora com diferentes objetivos, almejam, na verdade, estudar características técnicas de alguns 
instrumentos  projetivos  na  realidade  sócio-cultural  contemporânea,  podendo  vir  a  contribuir  com  a  melhoria  dos 
recursos de avaliação psicológica no Brasil. 
- Nessa linha de desenvolvimento de trabalhos de investigação com técnicas de avaliação psicológica, nomeadamente 
as  técnicas  projetivas,  o  Centro  de  Pesquisas  em  Psicodiagnóstico  (CPP)  do  DPE-FFCLRP-USP,  coordenado 
atualmente pela Profa. Dra. Sonia Regina Pasian, vem desenvolvendo os seguintes projetos, sob responsabilidade das 
seguintes psicólogas, dentre outras atividades:

ADRIANA MARTINS SAUR (Mestrado)
Projeto: “Imagem corporal: Auto-satisfação e representação psíquica em Desenhos da Figura Humana”
ANA BEATRIZ SANTE (Mestrado)
Projeto: “Auto-imagem e características de personalidade na busca por cirurgia plástica estética”
MARIANA ARAÚJO NOCE (Doutorado)
Projeto: “O BBT-Br e a maturidade da escolha profissional: Evidências empíricas atuais”
MARIANA DE SIQUEIRA BASTOS FORMIGHIERI (Mestrado)
Projeto:“Afetividade e Funções Executivas em idosos: Estudo normativo com Wisconsin Card Sorting Test e Pfister”
NICOLE MEDEIROS GUIMARÃES (Mestrado)
Projeto: “O dinamismo psíquico na adolescência: Indicadores normativos do Questionário Desiderativo”

Maiores informações e contatos: E-mail: srpasian@ffclrp.usp.br  -  Fone: (16) 602-3785

TESES

A) - Título: Estudo Clínico Qualitativo do Indivíduo Durante o Processo de Tratamento de Melanoma Uveal por 
Remoção do Bulbo Ocular: olhar, emoções e qualidade de vida. 

• Psicóloga: Terezinha A de Carvalho Amaro
• Orientador: Profª. Drª. Clélia Maria Erwenne
• Co-orientador: Profª. Drª Latife Yazigi.

  - Banca examinadora: - Profª Drª Norma Lottemberg Semer
Prof Drª Anna Elisa Villemor Amaral
Prof Drª Maristela Palazzi Amaral
Prof Dr Ricardo Belfort

RESUMO
Objetivo: avaliar  prospectivamente  as  repercussões  emocionais  no  indivíduo  com  Melanoma  uveal  e  indicação 
cirúrgica em três momentos: diagnóstico e pré-cirúrgico, pós-cirúrgico e pós-cirúrgico tardio. Métodos: este estudo tem 
como referencial o Método clínico-qualitativo. A avaliação se baseia nos seguintes instrumentos: Entrevista psicológica; 
Questionário  desiderativo;  Inventário  de  Ansiedade  Traço-Estado/IDATE  –  STAI  –  State  Trait  Anxiety  Inventory; 
Inventário de Depressão Beck/BDI – Beck Depression Inventory; Questionário de Qualidade de vida SF-36/Medical 
Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health Survey. Resultados: a amostra deste estudo contou com 20 pacientes, 
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13 homens e sete mulheres,  a idade média de 52 anos. Antes da cirurgia:  os pacientes se apresentam frágeis e 
impactados  com  o  diagnóstico  e  tratamento.  Os  resultados  do  Questionário  desiderativo  mostram  Egos  mais 
vulneráveis e Ansiedade persecutória. O estado de Depressão indica um estado mínimo a leve. A Ansiedade tem o 
Estado aumentado em relação ao Traço. A Qualidade de vida tem os aspectos físicos e emocionais afetados. Três 
meses após a cirurgia: Egos mais vulneráveis e Ansiedade persecutória. A Depressão assinala um estado leve a grave. 
A  Ansiedade  tem  o  Estado  elevado  consideravelmente.  A  Qualidade  de  vida  apresenta  a  maioria  dos  aspectos 
afetados, físicos, vitalidade, sociais, saúde mental e os emocionais são mais atingidos. Um ano após a cirurgia: Egos 
mais estruturados na maioria dos pacientes e Ansiedade depressiva, apenas três deles ainda se mostram intranqüilos. 
O Estado de Ansiedade diminui consideravelmente, com exceção de um paciente que teve uma recidiva. O Traço de 
Ansiedade se mantém, na maioria, quando comparado à primeira avaliação, apenas seis pacientes mostram o Traço 
para um pouco mais ansioso. A Depressão assinala um estado mínimo. A Qualidade de vida apresenta a maioria dos 
aspectos equilibrados.  Conclusões: o  diagnóstico de melanoma e  indicação cirúrgica causou impacto seguido de 
negação e estado  de  alerta.  Cada paciente  reage de uma maneira  muito  peculiar  frente  à  doença,  às limitações 
impostas e à preocupação com a auto-imagem. Após três meses da cirurgia, as pacientes se mostram mais frágeis, 
com dificuldade de adaptação, com aumento do grau de Ansiedade e Depressão. Após um ano da cirurgia, mostram-se 
mais estruturados, e com a Qualidade de vida mais equilibrada. 
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B) - Título: O Rorschach e a Avaliação de Motoristas: Evidência de Validade

Autor: Rossana Lamounier
Orientador: Profa. Dra. Anna Elisa de Villemor-Amaral

• Banca Examinadora: Profa. Dra. Anna Elisa de Villemor-Amaral
Profa. Dra. Regina Sonia Gattas F. do Nascimento
Prof. Dr. Ricardo Primi

Data de Defesa: 27 de junho de 2005.

Objetivos e Principais Resultados:
Buscar evidência de validade de critério por meio de grupos contrastantes, compostos por motoristas infratores 

envolvidos em acidentes com vítimas fatais e não infratores, para o Método de Rorschach. Aumentar a confiabilidade do 
uso  do  teste  para  o  contexto  da  Psicologia  de  Trânsito,  contribuir  com pesquisas  acrescentando  indicadores  de 
validade. Para a realização da pesquisa participaram 42 condutores. 21 infratores e 21 motoristas que não cometeram 
infrações  de  nenhum  tipo  no  intervalo  de  um  ano.  Não  participaram  da  amostra  motoristas  remunerados  e/ou 
condutores de veículos de urgência e emergência. Os resultados mostraram diferenças estatisticamente significativas 
nos indicadores Nota AdjD, Xu%, AG e FC:CF+C. No caso das Notas AdjD, AG e FC:CF+C foi verificado que o grupo 
de infratores apresentou maiores pontuações, enquanto que, na nota Xu% a pontuação deste grupo foi menor que a do 
grupo de não infratores. Esses achados permitem inferir que o Método de Rorschach poderia ser considerado sensível 
para identificar determinadas características psicológicas de indivíduos que se envolveram em acidentes de trânsito. 
Nesse sentido, os resultados alcançados na pesquisa podem ser considerados uma evidência da validade do uso do 
Método de Rorschach no contexto de trânsito, o que confere maior confiabilidade no uso deste instrumento para a 
Avaliação Psicológica no Trânsito.
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C) - Título: A Auto-Estima no CAT-A e H.T.P. Estudo de Evidência de Validade

Autor(a): Maria de Fátima Xavier da Silva
Orientador(a): Anna Elisa de Villemor Amaral

UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em psicologia

 -  Banca Examinadora:- Profa. Dra. Anna Elisa de Villemor Amaral (Orientadora)
Profa. Dra. Leila Salomão de La Plata Cury Tardivo
Prof. Dr. Ricardo Primi 

Data da Defesa: 05/08/05

Constatando a necessidade de revisão dos instrumentos psicológicos e com intuito de contribuir para o aprimoramento 
dos mesmos, essa pesquisa teve por objetivo fazer um estudo de evidência de validade concorrente entre as categorias 
de indicadores de auto-estima das técnicas projetivas CAT– A e H.T.P, correlacionando-os com o instrumento de auto-
relato,  EMAE – Forma A. Ao lado disso, buscou ainda fazer um estudo de precisão entre avaliadores com o propósito 
de dar maior confiabilidade aos resultados obtidos no CAT-A. Participaram desse estudo 32 crianças, entre 7 e 10 anos, 
de ambos os sexos, freqüentando de 2ª. a 4ª. série do ensino fundamental de uma escola da rede pública da cidade do 
interior  do Estado de São Paulo. Os dados demonstraram que as categorias de indicadores destacadas para verificar o 
nível da auto-estima, ou seja, elevada e rebaixada no CAT-A, apresentaram boa precisão pelo sistema de avaliadores. 
Do mesmo modo os índices de correlação entre os instrumentos permitiram encontrar evidência de validade de critério 
concorrente para o CAT-A e o HTP.

- 9.- PUBLICAÇÕES

-  O Prof. Dr. Norberto Abreu fez uma resenha da Rorschachiana Volume 26 (2004) e que será publicada em agosto, no 
Boletim Academia Paulista de Psicologia, Vol. 25, n. 2, maio/agosto 2005.
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