G.

CONFERE.NCIAS PRONUNCIADAS PELO
PROFESSOR EM1LIO MIRA Y LÚPEZ

1923

Barcelona

"Psicologia conductista deI Pro f. Watson".
"La proba de les HH en psicología apli.
cada".
"EI Witmer cilinder test".
"U n nou model de taquibradiscop".
"II1Yestigació de la mobilitat atentiva".
"Un aparell original per a la percepció de
les veloci ta ts".
"Les experiences deI Dr. Brabant sobre el
sentit de l'equilibri".
"Un nou métode d'exploració de les func·
tions mentaIs".
"Nota previa sobre eIs resultats de la en·
questa internacional amb el questionari
Thurstone-Mira" .
"Fisiologia deI sistema nirviós".

1927

Madrid

"Orientación profesional deI médico"
(Colégio de Médicos de Madri)

1927

(junho)
Louvain (Bélgica)

"Técnicas psicométricas empleadas en Barcelona"
(Instituto ele Fisiologia ele la U niversielael
ele Louvain)

76

ARQUIVOS BRASILEIROS DE PSICO'NlCNICA

1927

Barcelona

"Resultados obtenidos por la l.a Comisión
internacional de investigación de la inteligencia y de la cultura en las Universidades
europeas"
(Facultad de l\Iedicina)

1927

Barcelona

"La organización y orientación profesional
en Espafía"
(Museu Pedagógico)

1927

Barcelona

"La fatiga en el trabajo industrial"
(Instituto de Ingenieros civiles)

1927

Madrid

"Influencia de la personalidad psíquica en
la fisiologia y patologia somática"
(Facultad de San Carlos y Colégio Médico
de Madrid)

1927

Barcelona

",Que es la orientación y se}ección profesional ?"

1927

Viena

"Conferencias"
(Sociedade de Psicologia Médica de Viena)

1928

(novembro)
Dijous

1929

Barcelona

1929

(julho)
Athens (Univ. Ohio)

1929

1929

(julho)
Athens (Univ. Ohio)
(agôsto)
Ohio

"L' Amor i la gelosia"
(Casal)
"Orientación profesional"
(l.a conferência do curso de Medicina Social)
"Recent developments in the Treatment of
the insane in Europe"
(Country MedicaI Association)
"Tests of fitness of car drivers in Europe"
(Athens Rotary Club).
"The Role of the Primary School in Vocational Guidance"
(Chafel, University Hall)
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1929 New Haven (Yale Univ.) -

"New directions in testing affectivity"
(IX Congress of psychology)

1929 New Haven (Yale Univ.) -

"New apparators for measuring the perceptions of speed"
(IX Congress of psychology)

1929 Barcelona

"La seleción de los dependientes de comercio en los Estados Unidos"

1929

Madrid

"La organización de la orientación profesional en Espana"
(Instituto Pedagógico)

1929 Madrid

"Influencia de la personalidad psíquicaen
la fisiologia y en la patologia somáticas"
(Facultad de Medicina)

1930

1930

(janeiro)
Barcelona

Tarragone

1930 Barcelona

"Psicologia normal y patológica de los inventores"
(Asociación Nacional da radio-difusión)
"Lo que es la orientación y la selección proresional"
(Acción social)
"Orientación profesional"

19~0

Guipuzcoa (San Sebastian)- "Factores que determinam la conducta moral"
(Academia médico-quirúrgica)

1932

(março)
Barcelona

1932

1932

"Com deven els pares educar aIs fills"
(Associació de Mestres deI Partit de Granollers) .

(maio)
Barcelona

"Qué cal entendre per revolució social"

Tarragona

"Instituto de Orientació Profesional"
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(fevereiro)
Reus
(maio)
Barcelona

"Aspecte psicologic de la revolució russe"
(l'Avenç. Democratic Repubbrá)
"La Psicologic aI servei deI traball"
(Agrupació Cultural "Francesc Aragó")

1932

Barcelona

"Bases psicologiques per a une bone educació familiar"
(Grupo Escolar "Ramóll Dull")

1932

Barcelona

"EI problema de la seleció científica deI
mestre"
(Casa deI Mestre)

1933

Sarria (Pedralbes)

"Intervenció deI Psicàlog a l'Escola"
(Institut Técnic Eulália)

1933

(junho)
Chicago

1933

(junho)
Chicago

"New Conception of Moral Behavior"
(Secção de Psicologia da American Society
for Advancement of Sciences)
"The Development of Sociability"
(Secção de Psicologia da American Society
for Advancement of Sciences)

] 935

Barcelona

"L'ideál d'un Club Femini d'Esports"
(Ateneu Barcelones)

1935

Barcelona

"L'Assistencia aIs malalts mentaIs a Catalunha"

1939

(junho)
Londres

1939

1939

(novembro)
Cambridge (Inglaterra)
(novembro)
Nova York

"Our experience In Barcelona"
(The Tavistock Clinic)
"Fear" (At the Psychological Laboratory of
the University of Cambridge)
"Aid Raid Psychosis and mental reaction of
a war population"
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(MedicaI Aid Division of the Spanish Refuger Relief Campaign)
1939
1939

1939

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

(novembro)
Princeton Univ.
(novembro)
New York

(novembro)
Chicago

(janeiro)
Havana
(janeiro)
Havana
(janeiro)
Havana
(janeiro)
Havana

(maio)
Buenos Aires
(maio)
Buenos Aires
(maio)
Buenos A ires

"Mental effects of war and propagand"
"Mental Effects of 'Var on Civilian and
Military Populations"
(Spanish Refugee Relief Campaign)
"Psychological Effects of War on Civilian
and Military Populations"
(Spanish Refugee Relief Campaign)
"Psico-higiene de la ira"
(Universidade de Havana)
"La Psicologia de la Guerra"
(Escuela Libre de la Habana)
"Psicoanalisis, su teoria y su practica"
(Institución Hispanocubana de Cultura)
"Lo que es la orientación profesional. Su
finalidad"
(Consejo del I.C.M.)
"Análises Estructural deI Miedo"
(Sociedad de Psicologia de Buenos Aires)
"Introducción a la ciencia deI trabajo"
(Universidad por el Eter)
"Ciclo de conferências sôbre la Psicologia
Evolutiva del Nino"
(En la Universidad)

8()
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(maio)
Rosário

(maio)

Buenos A ires

1940

1940

1940

1940

1940

"Nuevos métodos de evaluación de la peligrosidad en los delincuentes y en enfermos
mentales"
(Circulo de Médicos Legistas)

(maio)
Buenos Aires

(j unho)
Buenos Aires

(junho)
Buenos Aires

(junho)
Córdoba

(j unho)
La P/ata

]940 . (junho)
La P/ata

"Los efectos psicológicos de la guerra"
(Agrupación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores)
"Posibilidades de un contralor ético en los
estudiantes de medicina"

"Psicohigiene deI estudio"
(Centro de Estudiantes de la Facultad de
Ciencias Médicas, Farmácia y otros ramos
menores)
"Fundamentos y resultados deI Psico-diagnóstico Miokinético"
(Sociedad de Neurologia y Psiquiatria)

"La orientación profesional deI médico"
(Círculo Médico de Córdoba)

"La Psicologia de ayer y la de hoy"
(Universidad Nacional de La Plata y Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación) .

"Posibilidades inmediatas de la Orientación
ProfesionaI en la Argentina"
(Universidad Nacional de La PIata y Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación)

o
1940

Chivilcoy
(Prov. Buenos Aires)

1940

(julho)
Buenos Aires
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1940

1940

1940

1940

1940

1940

"Psicologia Infantil"
(Colégio Libre de Estudos Superiores)

(agôsto)
Rosário

"Estado actual de las pruebas para determinar el temperamento de los escolares"
(Asociación Ana Maria Benito)

(agôsto)
Buenos Aires

"La Cultura Popular Catalana durante la
República"
(Agrupación Cultural Catalana)

(agôsto)
Montevidéu

"Concepto actual de las llamadas psicosis
endócrinas"
(Ministerio de Salud Publica)

(agôsto)
Montevidéu

(agôsto)
Montevidéu
(agôsto)
Montevidéu
(ag6sto)
Montevidéu

a la ciencia deI Trabajo"

"Nueva técnica para la exploración de la
agresividad"
(Sociedad Argentina de Criminologia)

1940 Buenos Aires
1940

"In~roducción
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"Fundamentos, técnica y resultados dei Psicodiagnóstico Miokinético"
(Sociedad de Psiquiatria)
-

"La América de hoy, a vuelo de pájaro"
(Casa de Espana)
"La característica psicológica deI tipo sudamericano"

"Delincuencia Infantil" y "La Misión de
los Dispensários de Higiene Mental"
(Liga Nacional contra el alcoholismo)
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1940

1940

1940

1940

1941

1941

1941

1941

(agôsto)
Montevidéu

(setembro)
Santa Fé
(setembro)
Santa Fé

(setembro)
Santa Fé

(setembro)
Paraná

(janeiro)
Santiago (Chile)

(setembro)
Buenos A ires
(setembro)
Buenos A ires

(novembro)
Santa Fé

"La obra cultural de la República Espanola"
(Casa de Espana)

"~Que

es eI Miedo?"
(Centro Espanol)

"La Medicina deI Porvenir"
(Departamento de Salud Publica de la Provincia de Santa Fé)
"EI PapeI deI Psicólogo en la Clínica Práctica"
(Sociedad Médica de Santa Fé)
"Psicanálise e Psicoterapia"
(Círculo de Professôres, Federação do Magistério e Associação do Magistério do Paraná)
"Problemas deI trânsito desde eI punto de
vista psicotécnico"
(Departamento deI Transito de la Municipalidad de S. do Chile)
"Análisis estructural de los ceIos"
(Círculo Médico deI Oeste)
"Psicohigiene deI estudo"
(Centro Estudiantes Doctorado en Química)
HEI desarrollo psíquico en la edad pre-escolar"
(Colegio Libre de Estudios Superiores)
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(novembro)
Santa Fé

"Orientación psicosomática de la medicina
actual"
(Sociedad Médica de Santa Fé)

1941

(novembro)
Santa Fé

1941

1941

1941

(novembro)
Santa Fé
(nov./dez.)
Mar deZ PZata
Santa Fé

"Amor y Miedo"
(Racing Club)
"Psicología dei Político y dei Politicastro"
(Centro de Estudiantes de Derecho)
"La lucha contra eI miedo"
(Colegio Libre de Estudios Superiores)
"Psicoterapia de las enfermedades somáticas"
"Concepto actual de las psicosis endocrinas"
"Psicoterapia colectiva o de grupo: sus posibilidades"
"Psicotecnia hospitalaria"
"AnalÍliÍs estructural de los celos: su importancia médico-legal".
(Sociedad Médica de Santa Fé)

1942

(março)
Mar deZ PZata

1942

(abril)
Montevidéu

1942

"Psicologia dei delito"
(Facultad de Derecho)

(abril)
Montevidéu

1942

"Libertad y Autoridad"
(Colegio Libre de Estudios Superiores)

"Reflejos condicionados"
(Instituto Normal de Sefioritas)

(maio)
Buenos A ires

"Profilaxis de las neurosis de guerra"
(Comisión Sanitaria Argentina de Ayuda a
las democracias)
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1942

1942
1942

(maio)
Buenos A ires

(junho)
Montevidéu
(junho)
Montevidéu

"La cultura popular en CataI una durante la
República"
(Racing Club y A.C.C.)
"Psicohigiene deI estudio"
"Presente y futuro de los Plleblos Rispánicos"
(Comité Nacional de Ayuda aI Pueblo Espanol, Casa de Espana y la Comisión de
Damas de Ayuda ao Nino esp. refugiado)

1942

(julho)
l\lercedes

"Orientaciones modernas de la caracterologia"
(Centro Universitário)

1942

1942

1942

1942

1942

1942

(julho)
Buenos Aires
(agôsto)
Buenos Aires
(outubro)
Avellaneda
(outubro)
Havana

(outubro)
Havana
(novembro)
Houston (E.U.A.)

"Educación y Sexo"
(Colegio Libre de Estudios Superiores)
"Las imágenes eidéticas"
(Sociedad de Psicologia de B. Aires)
"El hombre frente a si mismo"
(Sub-Comisión de Actos Culturales)
"Moral Militar de Guerra"
(Presidente de la República através do Ministro da Defesa)
"Perturbaciones Psiquiátricas en la guerra"
(Ministério de Defesa)
"The Psychiatry of War"

o
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(Harris county MedicaI society and the
Hogg Foundation)
1942

1942

1942

1942

(novembro)
New Orleans

(novembro)
New York
(novembro)
Texas

1942

1943

"Psychiatry of war". Salmon Lecture
(Academy of Medicine)
"The psychiatry of war"
(University of Texas School of Medicine)

(novembro)
U.S.A.

1942

"Psychiatry at war"
(Hutchinson Memorial auditorium of the
N ew Orleans Society or N eurology and Psychiatry)

(novembro)
Filadélfia

(dezembro)
Buenos Aires
(janeiro)
Montevidéu

Pronunciou conferências em:
Bellevue Hospital
Vassar College
Bard College
Institut of Living
Soe. de Psiquiatria e Neurologia de Filadélfia
St. Elizabeth Hospital de Washington
Facultad de Medicina de Houston
Escola de Medicina de Aviación en RandoIf
Field
"An address on the war neuroses"
(College of Physicians Special ]oint Meeting
of the Neurological and Psychiatric Societies of Philadelphia)
"Psicologia deI Estudio"
(Universidad de B. Aires)
"Problemas deI nino que no aprende"
(2 conferências no Museu Pedagógico en los
cursos de Vocaciones y Magisterio)
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1943

Santa Fé

"Psicotecnica Escolar"
(Colegio Libre de Estudios Superiores)

1943

Santa Fé

"Psicologia de la pubertad"
(Club Universitario de Santa Fé),

1943

Buenos Aires

"Las escuelas neuroreflexológicas"
(Centro Catalá)

1943

(setembro)
San Cristobal

1943

1943

(setembro)
San Cristobal

Santa Fé

"La lucha contra el miedo"
(Asociación deI Magisterio)

"EI problema deI nmo que no aprende"
(Asociación del Magisterio)
"Concepto Moderno de las enfermedades
mentales"
(Comité Santa Fé de la Cruz Roja)

1943

(outubro)
Santa Fé

"La determinación de la personalidad"
(4. 0 Congresso Provincial del Nifío)

1943

Buenos Aires

"Pasión y razón"
(Colegio Libre de Estudios Superiores)

1943

Buenos Aires

"La teoria de los reflejos condicionados y
sus aplicaciones aI campo de la psicologia"
- 3 conf.
(Fac. de Filosofia y Letras)

1943

Afontevidéu

"Catalunha y el mundo actual"
(Agrupación cultural catalã)

1943

(Dezembro)
Afontevidéu

"Pasion y razón"
(Federación de Asociaciones magisteriales
de Uruguai)

o
1944

1944
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Montevidéu

1944 Montevidéu
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"La orientación profesional de los escolares"
(Paraninfo de la Universidad)
"Ser y que hacer"
(Universidad de Montevidéu)
"La misión del maestro en la orientación
vocacional de los alumnos"
(Asociación de Maestros)

1944

1944

(setembro)
Tacuarembó (Uruguai) (setembro)
Tacuarembó (Uruguai) -

"La formación juvenil"
(Unión magisterial de Tacuarembó)
"Psicologia de la felicidad y de la infelicidad"
(Unión magisterial de Tacuarembó)

1944 Montevidéu

"La orientación profesional en las carreras
liberales"
(Centro de Odontologia deI Uruguai)

1944 Montevidéu

"Espana"
(Espana Democrática)

1944 Afontevidéu

"Problemas vitales de la formación técnicoprofesional"
(Agrupación Universitária del Uruguai)

1944 Montevidéu

"Cuatro Gigantes del Alma"
(Teatro Sodré)

1944 Montevidéu

"Orientación profesional de los escolares"
(Universidad de Montevidéu)

1945 Montevidéu

"U ruguaios e ingleses, analogias y diferencias de carácter"
(Instituto Cultural Anglo-Uraguaio)

1945

(outubro)
Treinta y Tres
(Uruguai)

"Fundamentos de la Orientación VocacionaI"
(Liceo departamental de Treinta y Tres)
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1945

São Paulo

"Elementos para o prognóstico da esquizofrenia"
"Medicina Psicossomática"
"Medicina Soma to-psíquica"
"Medicina Integral"
"Influências das escolas psicológicas sÔbre a
psiquiatria"

19'15

Rio de Janeiro

"Os novos rumos da psiquiatria"
(Faculdade Nacional de Medicina)
"Higiene mental da adolescência"
(Instituto Nacional de Puericultura)
"Fundamentos da orientação profissional"
(Pal;ício da Educação)
"A experiência do Laboratório de Psicotécnica de Barcelona"
(Palácio da Educação)
"Medidas de Aptidão na Orientação Profissional"
(Palácio da Educação)
"Seleção profissional na democracia do futuro"
(Palácio da Educação)

19'15

IIIontevidéu

"Brasil, país del presente"
(Instituto de Cultura Uruguaio-Brasileiro)

1945

La Plata

"Mision de la juventud universitaria en el
mundo de Postguerra"
"Libertad y autoridad"
(Escuela de Bellas Artes)

1945

(novembro)
Rio de Janeiro

"A moderna psicologia a serviço do trabalho profissional"
(IPASE)
"Relações entre a pediatria, a pedagogia e a
psicologia"
(Departamento Nacional da Criança)
"Medicina psicossomática versus medicina
integral"
(Instituto de Psiquiatria)
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1946

1946

(maio)
Rio de Janeiro

(agôsto)
Rio de Janeiro

(setembro)
Rio de Janeiro
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"A enfermeira como agente psicoterápico"
(Escola Ana N ery)
"Psicologia do Homem Infeliz"
(A.B.I.)
"Observações psicológicas a serem feitas pelo
médico obstetra"
(Hospital Pro-Mater)
"A luta contra a angústia e a obtenção da
paz mental"
(A.B.I.)
"A conquista da serenidade eficiente"
(A.B.I.)
"Fases evolutivas de la medicina contemporânea".
"De la medicina anatomoc1inica a la medicina psicossomatica"
"De la medicina psicossomatica a la eubiatria"
"Del "matasanos" ao "eubiatra"

(Escola livre de estudos superiores da Casa
do Estudante do Brasil)
]9-:6

EH6

(outubro)
Rio de Janeiro

(outubro)
São Paulo

1946

"As características psicológicas do tipo sulamericano"
(A.B.I.)

(outubro)
Recife

"Importância dos dados prospectivos no
diagnóstico e no prognóstico psiquiátricos"
(Centro de Estudos Franco da Rocha)
"O exame psicolôgico e a orientação vital"
(Sociedade de i\fedicina)
"Problema de delinqüência"
(Faculdade de Direito)
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(Dezembro)
Salvador

"Da medicina anatomoclinica à medicina
integral"
(Faculdade de Medicina)
"Técnicas projetivas e técnicas ativas da exploração da personalidade, suas vantagens
e inconvenientes"
(Faculdade ele Filosofia)
"Análise existencial do mêdo"
(Faculdade de Filosofia)
"Provas modernas para a exploração das atitudes e conflitos pessoais"
(Faculdade de Direito)
"Bases científicas da seleção e orientação
profissionais"
(SENA1)
"Psicologia do estudo"
(Secretaria de Educação e Saúde)
"Problemas da psicopedagogia sexual e suas
possíveis soluções"
(Associação de Assistência à Infância e à
Adolescência)
"Higiene mental do trabalhador"
(União sindical dos trabalhadores)
"Problemas de aprendizagem industrial"
(Escola Técnica Industrial)
"Psicoterapia da infelicidade"
(Associação dos Escritores)
"Um plano dinâmico da assistência psiquiátrica na Provo de Santa Fé, Argentina".
(Sanatório da Bahia)
"Conceito atual das motivações delitógenas"
(Conselho Penitenciário)
"Orientação profissional do médico'"
(Várias sociedades doutas da Bahia)
"Psicodiagnóstico Miocinético"
(Conselho Penitenciário)

o
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1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1948

1948

(janeiro)
Montevidéu

(junho)
Rio de Janeiro
(julho)
Rio de Janeiro
(agôsto)
Rio de Janeiro

(agôsto)
Rio de Janeiro

(setembro)
São Paulo

(novembro)
Rio de Janeiro
(dezembro)
Curitiba

(janeiro)
Guatemala
(janeiro)
Yucatan (México)

"EI estudo actual de las tecnicas psicopeda.
gógicas en el Brasil"
(Museu Pedagógico)
"A psicologia do adolescente"
(Colégio Bennett)
"Recreação"
(Sociedade Pestalozzi do Brasil)
"Contribuição da psicologia ao serviço 50cial"
(Associação dos Assistentes Sociais do Brasil)
"La dialectica en el arte y en la cíencia"
(Ateneu Garcia Lorca)
(IPASE)
"Estado atual das doutrinas neo-psicoanaHticas"
(Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras)
"O ser e o fazer"
(Faculdade de Filosofia da Guanabara)
"Aula inaugural do curso de Orientação
Educacional"
(Associação dos ex-alunos da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras do Paraná)
"Psicologia de las actitudes politicas"
"Higiene mental deI trabajador"
"Psicoterapia de la infelicidad"
"Los ninos que no aprendem"
(Centro Escolar)
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(janeiro)
Havana (Cuba)

Çjaneiro)
Camagucy (Cuba)

(fevereiro)
Caracas (Venezuela)

(março)
Rio de Janeiro

"Estudio de los delincuentes potenciales"
(Colegio de Abogados)
"La medicina física y Ia medicina integral
a través de la medicina psico-somatica"
(Colégio Médico)

"Psicopatologia de los celos"
"El sentimiento de justicia"
"Concepción psicológica de las actitudes morales"
(Universidad Central)
"Psicologia deI nifío"
(Consejo Venezoelano deI nifío)
"Ajuste deI ser y quehacer"
"Autoanalisis de la vocación"
"Higiene mental deI trabajador"
(Liceo André Bello)
"O adolescente, sua psicologia, como compreeendê-Io"
(Curso da A.C.M.)

(abril)

Juiz de Fora

1948

"Medicina física y medicina general a través de la medicina psicossomática"
(Colégio Médico Nacional)
"Orientación profesional"
(Lyceum)
"Los ingredientes deI sentimiento dei deber"

(junho)
Niterói

"A luta contra o mêdo"
(Escola Normal Oficial - Faculdade de Filosofia)
"Psicologia da adolescência"
(Faculdade Fluminense de Filosofia)

o
1948

1948

1948

1948

(j unho)
Rio de Janeiro

(julho)
São Paulo
(julho)
Rio de Janeiro
(outubro)
Rio de Janeiro
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"Técnicas modernas para o estudo da capacidade das testemunhas"
(Ordem dos Advogados)
"Adolescência e o meio"
(Curso de Orientação Educacional)
"Neuroses"
(Centro de Estudos Paulo Cesar de Andrade)
"Guerra psicológica"
(Escola de Comando e Estado Maior da
Aeronáutica)

1949 Rio de Janeiro

"Série de 10 conferências sôbre Psicologia
Militar"
(Salão de leitura da Biblioteca Militar)

1949 Belo Horizonte

"Problemas psicológicos da educação física e
dos desportos"
(Instituto de Educação)

1949 Rio de Janeiro

"Psicoterapia Odôntica"
(Associação Brasileira Odontológica)

1949 Belo Horizonte

"Psicologia da testemunha"
(Escola de Polícia Rafael Magalhães)

1949 Rio de Janeiro

"Aspectos psicológicos da recuperação profissional"
(Centro de Estudos Médicos do IAPETC)

1949 Rio de Janeiro

"Momento atual da Psicotécnica" (2 conferências)
(I.S.O.P.)

1950

"A psicologia aplicada ao trabalho"
(Rotary Clube)
"A vida afetiva da criança"
(Colégio Bennett)

Rio de Janeiro
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"As modernas diretrizes do estudo da personalidade infantil"
(Ministério da Educação)
1951

São Paulo

"Modernas orientações no diagnóstico psicológico"
(Museu de Arte - a convite da Sociedade
de Psicologia de São Paulo)

1951

Rio de Janeiro

"Tendências atuais da psicologia das relações inter-pessoais"
(Auditório do Instituto de Resseguros do
Brasil)

1951

São Paulo

"Orientação, seleção e readaptação profissional"
(Auditório Elpidio Reali - da Secretaria de
Segurança Pública)
"Determinações da periculosidade da delinqüência"
(N a XII semana paulista de estudos policiais - Centro Acadêmico de Criminologia)

1952

Rio de Janeiro

"Seleção e Orientação profissional"
(Rotary Clube)
"A criança problema"
(Serviço de Pediatria da Policlínica Geral
do Rio de Janeiro)

1952 Bahia

1952

(novembro)
São Paulo

"Aplicação da psicologia no campo das atividades estatais"
"Análise dos erros como fator no aperfeiçoamento da conduta individual"
(Faculdade de Filosofia)
"Motivação e resultados do exame psicotécnico no ingresso nas Faculdades Universitárias"
(Anfiteatro do Hospital das Clínicas)
"Ensaios do ortopsiquiatria no Brasil"
(Centro de Estudos Franco da Rocha)

o
1952 _(novembro)
Rio de Janeiro

1953

1953

1953

1953

1954

1954

1954

1954

(maio)
Rio de Janeiro

(junho)
Rio de Janeiro
(setembro)
Rio de Janeiro

(outubro)
Rio de Janeiro
(fevereiro)
Belo Horizonte
(maio)
Buenos Aires

(setembro)
Rio de Janeiro

(julho)
Recife
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"Estudo atual do Psicodiagnóstico Miocimético"
(SENAC)
"O teste miocinético no diagnóstico psiquiátrico"
(Sociedade Brasileira de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal)
"As aplicações médicas do P. M . K. "
(Faculdade de Ciências Médicas)
"A crise do estudo"
(UNE)
"Psicologia do individualismo"
(Liceu Literário Português)
"Aspectos psicológicos do tráfego no Rio
de Janeiro"
(Salão Nobre da Câmara de Vereadores)
"A vida emocional da criança"
(Campanha Nacional da Criança)
"Relações entre a família e a escola"
(Curso de férias - Secretaria de Educação)
"Corrientes Actuales de la Psiquiatria"
(Instituto de Diagnóstico N europsiquiátrico)
"Problemas de alunos, pais e professôres"
(ASCB)
"A função autocrítica na juventude"
(A.C.M.)
"Problemas Psicológicos da Adolescência"
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(março)
Rio de Janeiro

Pôrto Alegre

"A influência da convivência social na formação da personalidade"
(Hebráica)
"Psicotécnica dos interrogatórios policiais"
"Fatôres psicológicos condicionantes do depoimento das testemunhas"
"As novas técnicas de apuração da sinceridade e a capacidade de testemunha"
(Instituto de Belas-Artes - a convite do Departamento de Polícia Civil)
"Normas psicológicas a que deve obedecer
a Polícia Militar"
(Quartel General da Brigada Militar do Estado)

1955 Rio de Janeiro

"Educação sexual"
(Escola da A.S.C.B.)
"A Profissiografia do Administrador"
(Auditório da Escola Brasileira de Administração Pública da F. G. V. )

1955 Belém (Pará)

"A Psicologia do Planejamento"
(Instituto de Higiene - sob os auspícios da
SPVEA)

1955

Rio de Janeiro

"Problemas psicológicos do trinômio criança
- família - escola"
(Colégio Bennett - no auditório Tuck.er a convite do círculo de pais)
"Psicologia do Administrador Contabilista"
(Auditório do Serviço Social da Indústria)

1955

Rio de Janeiro

"Seleção e orientação profissional"
(Centro de Aperfeiçoamento do Pessoal SENAI)
"A importância da terapêutica ocupacional
num programa de reabilitação"
(Conferência inicial do curso de terapêutica
ocupacional - Associação Brasileira de
Educação)

o
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1956

Volta Redonda

"Aspectos Psicológicos da Supervisão do
Pessoal"
(Auditório da Escola Técnica Pandiá Calógeras)

1956

Rio de Janeiro

"O Exibicionismo"
(Escola da A. S . C . B. culo de pais)

1956

Santiago (Cuba)

a convite do cír-

"Higiene de las emociones"
" Concepto psicológico de los delitos"
(U niyersidad de Oriente)

1956 Havana (Cuba)

"Mis impressiones y sugerencias sobre la problemática psiquiátrica em Cuba"
(Colégio Médico Nacional)

1956 México

"Razon, Pasión y Pulsión"
(Galerias Excelsior)

1956

São Paulo

"Ser e Que fazer"
(Auditório da Biblioteca Municipal, por
ocasião da instalação do Instituto Paulista
de Psicotécnica)

1956

Rio de Janeiro

"Psicologia Aplicada à Anestesia Odontológica"
(Organizada pelo Centro de Estudos de
Anestesia Odontológica - no auditório da
Policlínica Geral)
"Impressões de uma viagem cultural a Cuba
e México"
(ISOP - F.G.V.)

1957

Rio de Janeiro

"A adolescência e seus problemas"
(CADES - Ministério da Educação
Cultura)

1957

Curitiba (Paraná)

e

Série de conferências sôbre o tema "Normas
básicas para a Higiene Mental da Mocidade"
(A convite da União Paranaense de estudantes - no Salão Nobre da Faculdade de
Direito de Curitiba)
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1957

Curitiba (Paraná)

1957

(abril)
Curitiba (Paraná)

1957

1957

1957

]957

1957

1958

1958

1958

1958

(maio)
Rio de Janeiro
(maio)
São Paulo

(maio)
Rio de Janeiro
(outubro)
Rio de Janeiro
(outubro)
São Paulo
(fevereiro)
São Paulo

(fevereiro)
Salvador
(março)
Belo Horizonte
(abril)
Rio de Janeiro

"Orientação Profissional"
"Higiene l\lental do Adolescente"
(Federação das Indústrias)
"Problema da formação da personalidade
do adolescente"
"Aspectos psicotécnicos da fadiga industrial"
(Escola de Engenharia)
"Campo de ação e importância da psicotécnica"
(A.P.M.)
"O desajustamento na adolescência"
(A.C.M.)
"Criança, cinema, rádio e televisão"
(A.S.C.B.)
"Ruído e produtividade"
(A.P.M.)
"O chefe como núcleo na organização e dinâmica das emprêsas"
(Instituto de Engenharia)
"A arte de amar"
(Sociedade Israelita da Bahia)
"Relações humanas no trabalho e no lar"
(Sociedade Mineira de Psicologia)
"Como disciplinar a criança"
(A.S.C.B.)

o
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1958

1958

1958

1958

1959

1959

1959

1959

1959

Gunho)
Rio de Janeiro
Gunho)
Caracas

(outubro)
Rio de Janeiro

(novembro)
Rio de Janeiro
(maio)
Salvador
Gunho)
Rio de Janeiro

(julho)
Natal (R. G. Norte)

(setembro)
Londrina (Paraná)

(setembro)
Rio de Janeiro

"A arte na recuperação do detento"
(C.A.C.O.)
"Información sobre el Congreso Internacional de Psicologia Aplicada realizado en
R.oma"
(Sociedad Venezolana de Psiquiatria y
Neurologia)
"Aspectos psicológicos da CrIse familiar no
mundo moderno"
(A.C.M.)
"Psicopatologia das alterações de conduta"
(5.0 Distrito Educacional)
"Conduta do trabalhador na indústria"
(Seminário de Higiene e Segurança)
"Retôrno do sistema do castigo nas escolas
americanas"
(A.S.C.B.)
"Contribuição da psicologia no campo do
trabalho"
(Sociedade de Medicina)
"O impacto da psicologia na medicina atual"
(Sociedade de Medicina)
"Psico-pedagogia da velhice"
(XI Semana Educacional do Norte do Paraná)
"A importância da orientação profissional
na sociedade moderna"
(Escola de Serviço Público)

100

ARQUIVOS BRAS,ILEffiOS DE PSICOT1!íCNICA

,----------------------------------------------------1959

1960

1960

1960

1960

1960
1960
1960

1960

(novembro)
Rio de Janeiro

"Na encruzilhada da "ida"
(A.C.M.)

(março)
Rio de Janeiro

"Tipologia das atitudes sociais básicas"
(aula inaugural - Diretório Acadêmico
Amaral Fontoura)

(maio)
Salvador

"Os primórdios da O. P.; resumo do seu
histórico no mundo e no Brasil. Problemas
gerais, modelares, técnicas e resultados atuais
da O. P. no Brasil"
(Faculdade de Odontologia)

(maio)
Buenos A ires

"Problemas psicológicos de la vejez"
(Faculdade de Filosofia y Letras)

(agôsto)
Salvador

"Problemas da mocidade"
(Colégio de Aplicação - Fac. Fil.)
"Relações entre a Psicologia e a administração de emprêsas"
(Escola de Administração de Emprêsas)

(outubro)
La Plata
(novembro)
Córdoba
(dezembro)
Dolores
(dezembro)
Salvador

"Psicologia Industrial"
-

"Técnicas expressivas"
"Orientación vocacional en el colegio"
(Agrupación Universitaria Dolorense)
"Problemas psico-pedagógicos na formação
da personalidade infantil"
(Ciclo de Verão - Secretaria de Educação)
"Os aspectos afetivos emocionais da personalidade infantil"
(Secretaria de Educação)

o
1960
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"EI stross deI concurso como factor patógeno
psicossomático"
(Soc. Argentina de Med. Psicossomática)

1961

Petrópolis

"Orientação vocacional psicológica aplica"da à educação"
(Instituto Carlos Werneck)

] 961

Rio de Janeiro

"Sôbre a criança retardada"
(Auditório do MEC)

1961

Rio de Janeiro

"O papeI da psicotécnica na seleção do pessoal de cúpula da emprêsa"
(Fundação Getúlio Vargas)

196]

São Paulo

"Sôbre Problemas da Velhice"
"O velho diante de si próprio" e
"O velho perante os demais"
(Auditório do Departamento de Ensino
Profissional - a convite da Associação Brasileira de Psicologia Aplicada)

1961

Belo Horizonte

"Descoberta da vocação"
"O exame das aptidões"
"O entrosamento com a ocupação"
(Reitoria da Universidade de Minas Gerais)

1961

Santos

"Diretrizes modernas para a reeducação dos
delinqüentes"
(Salão nobre da Faculdade de Direito)

1962 São José do Rio Prêto
(São Paulo)

-

"Importância do exame psicológico no diagnóstico clínico"
"Fatôres ponderáveis na formação da personalidade"
(Sede da Sociedade de Medicina)

1962 Presidente Prudente
(São Paulo)

"Direitos e Deveres da Mocidade Atual"

1962 Brasília

"O adolescente no lar" e
"O adolescente na escola"
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(a convite do CEM e da Fundação Cultural
do D. F. - no auditório do CEM)
"Técnica de seleção de pessoal, problemas
de psicologia e psicotécnica aplicada à polícia moderna"
(No Departamento Federal de Segurança
Pública)
1963

Petrópolis

"Medicina emocional"
(Museu Imperial - patrocinado pela Sociedade Médica de Petrópolis)

1963

Buenos Aires

"Presentación de un modelo para la exposición didática de dinamismo psicopatógeno"
(Instituto de Psiquiatria)

