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EDITORIAL

Caros Colegas,
Apesar das dificuldades cotidianas, somos persistentes o suficiente para conseguir driblar adversidades e utilizarmos
este momento especial do ano para enviar notícias e acontecimentos ocorridos com a ASBRo e as técnicas projetivas,
especialmente em nosso país.
Dentro deste contexto, é com muita satisfação que estamos a assumir o desafio de presidir a ASBRo no biênio 20062008, propondo-nos a buscar a aproximação e a efetiva colaboração entre os associados nas atividades clínicas, de pesquisa e
de aprimoramento profissional. O desafio é grande, mas esperamos poder dialogar com os associados de forma a buscar
atender as necessidades de formação nas técnicas projetivas de avaliação psicológica, prementes em todas as suas áreas de
aplicação, como freqüentementesolicitado e apontado por diferentes centros de investigação científica.
Tentando colaborar com esta proposta de aprimoramento profissional, a ASBRo realizou em 2006 o seu IV
Congresso Nacional, nas dependências da Universidade Católica de Brasília (DF). Contamos com a efetiva participação de
especialistas em técnicas projetivas, sob primorosa coordenação dos Professores Norberto Abreu e Silva Neto e Deise Matos do
Amparo.
Destes trabalhos resultou o livro, publicado pela Vetor, “Métodos projetivos: Instrumentos atuais para a investigação
psicológica e da cultura” (ISBN 85-7585-162-4), contribuição significativa da ASBRo em 2006, juntando-se ao acervo de
publicações desta associação científica nacional.
Também houve a formação profissional oferecida pela ASBRo, no formato de cursos pelo Brasil todo,, voltados ao
método de Rorschach e de Pfister, em especial. Esperamos poder alargar esta perspectiva, a partir das solicitações dos
associados.
Diante destes empreendimentos, também em 2006 foi eleita nova Diretoria para a ASBRo. Ficou assim constituída:
Presidente:-SONIA REGINA PASIAN
Primeira Vice-Presidente:- GERALDINE ALVES DOS SANTOS
Segunda Vice-Presidente:- DEISE MATOS DO AMPARO
Primeira Secretária:- SONIA REGINA LOUREIRO
Segunda Secretária:- NORMA LOTTENBERG SEMER
Primeira Tesoureira:- FLÁVIA DE LIMA OSÓRIO
Segunda Tesoureira:- CLÊNIA MARIA DE TOLEDO SANTANA GONÇALVES
Esta Diretoria tomou posse em Dezembro de 2006, disposta a tentar efetivar os objetivos da nossa associação
científica, em consonância e em continuidade aos projetos anteriormente desenvolvidos pela Diretoria antecessora.
Cabe aqui, formalmente, apresentar nossa profunda gratidão e reconhecimento à Profa. Dra. Anna Elisa de Villemor
Amaral (que deixa a presidência da ASBRo) para compor o Conselho Consultivo da ASBRo, juntamente com a Profa. Dra.
Latife Yazigi (atual Vice-presidente da International Rorschach Society) e do Prof. Dr. Cícero Emídio Vaz. Sem os esforços
da Diretoria anterior, jamais poderíamos estar agora festejando os passos alcançados pela ASBRo, juntamente com seus
associados.
De fato, diante de tantos embates que a Psicologia enfrenta no Brasil e no mundo, alongar esta conversa inicial tornase desnecessário.
Vamos trabalhar! Mãos à obra pelo aprimoramento científico, técnico e pessoal dos profissionais que trabalham com
técnicas de avaliação psicológica em nosso Brasil, em especial com as técnicas projetivas.
Convidem seus colegas a participar conosco da ASBRo!
Desde já muito agradecidos pelo apoio e pelo incentivo a nossos trabalhos, queremos aproveitar o momento para
desejar a todos um FELIZ NATAL!
Que o ano de 2007 traga a todos muita serenidade, paz e sensatez!
Um fraterno abraço,
Sonia Regina Pasian
Presidente da ASBRo
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a) Sobre as Anuidades:
Caros colegas,
insistimos 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 coorganizadores de eventos tais como o : Congresso Brasileiro de Psicologia Ciência e Profissão e o Encontro Regional sobre Formação
em Avaliação Psicológica.
Temos também participado de movimentos importantes (Ato Médico, regulamentação da Avaliação Psicológica, etc) e, com isso,
contribuído para os rumos da nossa atividade no país. Para isso necessitamos de fundos que viabilizem a manutenção de uma secretaria
atuante, deslocamento de pessoal e material promocional (banners, folders) além da organização de nossos congressos que nunca são
cobertos unicamentepelas taxas de inscrição.
Neste ano, muitos sócios acertaram sua situação junto à tesouraria da ASBRo, o que agradecemos.
Caso você esteja em débito, entre em contato com a nossa secretaria para que possamos analisar caso a caso, uma vez que é possível
proporcionarmos descontos especiais e formas diferenciadas de pagamento para quitação da dívida.
Para o próximo ano, atendendo a pedidos, estamos providenciando que a cobrança da anuidade seja feita via boleto bancário, o que
facilitará a lembrança e o pagamento de forma prática. Contamos com a sua colaboração.
Os valores estipulados para a anuidade do ano de 2007 são:
- Profissional - R$ 80,00 (*)
- Estudantes de graduação - R$ 40,00
(*)

Associados do IBAP terão um desconto, pagando R$ 60,00.

- Para filiação na International Rorschach Society: Somente psicólogos profissionais - acréscimo de R$ 25,00 no valor da anuidade.
b) Sobre Colaboração para o Boletim, carta do leitor e sugestões
Caro associado:- Queremos tornar esse boletim um veículo de comunicação ativa entre os sócios e convidamos a todos a participarem com sugestões
e contribuições.
- Queremos ouvir sua opinião sobre os diversos temas que se relacionam com a prática da avaliação psicológica e com o uso de
técnicas projetivas.
- Queremos também receber e divulgar trabalhos científicos, em especial dissertações e teses defendidas na nossa área.
Por favor, escrevam dando sua contribuição.
c) Sobre Banco de teses, livros e artigos
Vamos formar um acervo de trabalhos com técnicas projetivas. Envie-nos seus trabalhos (artigos científicos, dissertações,
monografias ou teses) em meio eletrônico (cds ou disquetes) para que possamos ir criando um arquivo na área, a ser devidamente
disponibilizado aos associados ASBRo.

- 2.- CURSOS
São Paulo (SP)
Em São Paulo serão iniciadas novas turmas em 2007:a) Curso de Rorschach
Duração: dois anos - (quatro módulos - 180 horas).
Investimento: R$ 700,00 (cinco prestações mensais de R$140,00)
Local:- Casa do Psicólogo
Horário:- às 6ª feiras, das 8:30 às 10:10h
Coordenação :- Prof. Regina Sonia Gattas F. do Nascimento.
Programa:
1º e 2º módulos - Sistema Compreensivo (classificação e interpretação).
3º módulo - Avaliação avançada e análise temática e qualitativa das respostas.
4º módulo - Psicopatologia.
Destinado a psicólogos e alunos dos 4º e 5º de Cursos de Psicologia.
Informações pelo telefone (11) 3285-3364.
b) Grupo para discussão de casos, com aplicação de Rorschach, seguindo o sistema compreensivo
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Duração:-(um semestre letivo - 45 horas).
Investimento: R$ 140,00 mensais
Professora: Regina Sonia Gattas F. do Nascimento
Local - Casa do Psicólogo.
Dia da semana: a ser combinado.
Horário: das 8:30h às 10:10h
Destinado a Psicólogos.
Maiores Informações pelo telefone (11) 3285-3364.
Ribeirão Preto (SP)
a) AVALIAÇÃO PSICOLÓGIC A:- 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 co-morbidades 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, Lívia Loosli e Sonia Regina Loureiro.
Maiores informações e contatos: E-mail: srlourei@fmrp.usp.br

- 3.- NOTÍCIAS
IV CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RORSCHACH E MÉTODOS PROJETIVOS ASBRO 2006
Foi realizado em Brasília o IV Congresso Nacional da ASBRo contando com a cooperação da Universidade Católica de
Brasília – UCB e da Universidade de Brasília – UnB, no período de 10 a 14 de junho de 2006 e teve como tema “Métodos
projetivos: investigações psicológicas, cultura e subjetividade”, o qual foi escolhido com a perspectiva de expressar, antes de tudo,
uma reafirmação das técnicas projetivas como instrumentos apropriados na atualidade para investigação psicológica e de aspectos da
cultura na avaliação da personalidade.
O Congresso recebeu o apoio da CAPES, do CNPq, da VETOR Editora e da Casa do Psicólogo, parceiros fundamentais para
o sucesso do evento que contou com a participação de cerca de 170 pessoas de vários estados brasileiros, dentre pesquisadores de
diversas universidades, profissionais e estudantes de psicologia.
Das atividades programadas foram realizadas duas conferências proferidas por pesquisadores estrangeiros: Michel
Wawrzyniak (França) e Barry Ritzler (U.S.A.), sete mesas-redondas, quatro simpósios, dezoito sessões de comunicação oral, e cinco
mini-cursos.
Durante o Congresso foram discutidas questões sobre: normatização; validação dos métodos e técnicas projetivas; uso dos
métodos projetivos na psicologia forense; problemas no ensino das técnicas projetivas nos Cursos de Graduação em Psicologia;
contribuição dos métodos projetivos no desenvolvimento do psicodiagnóstico, na avaliação da personalidade e no psicodiagnóstico
interventivo; uso das técnicas projetivas no processo de inclusão social e também no contexto da saúde e do hospital, e questões sobre
o uso das técnicas projetivas nos estudos interculturais.
Os trabalhos apresentados foram publicados em dois livros organizados por Norberto Abreu e Silva Neto e Deise Matos do
Amparo (respectivamente presidente e secretária do evento). Um Livro de Trabalhos Completos foi publicado pela Vetor Editora (São
Paulo) intitulado “Métodos projetivos: instrumentos atuais para a investigação psicológica e da cultura” (88 trabalhos e 836 páginas).
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Em outro foram publicados os Resumos pela Casa do Psicólogo (São Paulo) sob o título “Métodos projetivos: investigações
psicológicas, cultura e subjetividade” (137 resumos e 258 páginas).
Ressaltamos ainda que a quase totalidade dos textos encontra-se baseada em pesquisas empíricas, em boa parte com grandes
amostras, além de estudos de casos ou de pequenos grupos, ou seja, ressalta-se que as diversas teorias e abordagens são discutidas com
referência a dados concretos colhidos junto a diferentes grupos: crianças, adolescentes, universitários, idosos, mulheres, grávidas,
transexuais, alcoolistas, pessoas com vários tipos de distúrbios e transtornos: orgânicos e psicossomáticos, esquizofrênicos,
alimentares, afetivos, dentre outros. O conjunto de artigos revelou também um intenso intercâmbio entre pesquisadores de diferentes
regiões e estados do país, e as publicações sumarizam a produção de pesquisadores das mais diversas universidades brasileiras,
públicas e particulares.
Norberto Abreu e Silva Neto
Deise Matos do Amparo
(Organizadores do evento)

Não ao Projeto de Lei ao Ato Médico
Foi aprovado pela CAS o Projeto de Lei do Ato Médico, que vai regulamentar o exercício da Medicina. Da
forma como está escrito o Projeto, ele representa grave ameaça ao Sistema Único de Saúde (SUS) e aos serviços
prestados à população pelos profissionais de saúde. O projeto seguiu para a Câmara dos Deputados, onde será votado
também. Acompanhe os andamentos do PL!
Saiba mais no site www.naoaoatomedico.com.br

- 4.- CONGRESSOS
III CONGRESSO BRASILEIR O DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGIC A (IBAP)
Data:- 25 a 28 de julho de 2007
Local: Hotel Tropical Tambaú - João Pessoa-PB
Inscrição: A partir de setembro de 2006
Envio de Trabalhos: Até de 15 de março de 2007
Tema: Avaliação Psicológica no Século XXI: Ética e Ciência
www.ibapnet.org.br
VIII Encontro Mineiro de Avaliação Psicológica
Data: de 18 a 21 de Abril de 2007
Local: Universidade FUMEC
Tema: a Avaliação Psicológica no Contexto Latino Americano, no sentido de proporcionar a troca de experiência entre os
pesquisadores.
Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development
Local: Boston, EUA
Data: 29 Março – 1 Abril 2007
112th Annual Convention of the American Psychological Association (APA)
Local: San Francisco, California, EUA
Organização: Convention Office, APA
Data: 16 – 19 Agosto 2007
XXIX International Congress of Psychology
Local: Berlin, Alemanha
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Organização: Freie Universität Berlin
Data: 20 – 25 Julho 2008

Esperamos continuar contando com a sua participação para com ela construirmos uma ASBRo
que atenda às necessidades de todos nós.
Desejamos a você:
Que a magia do Natal e a
Esperança do Novo Ano
Mantenham a sua Vida
Com a Harmonia e a PAZ
Que você sempre Sonhou .
FELIZ NATAL !
TUDO DE BOM EM 2007 !

