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Café Brasil 4 - Londres, 23 de Fevereiro de 2002

Data: 23/02/2002 (sábado)
Horário: 12:00 (meio dia)
Local: Restaurante Terra Brasil no 36-38 Chalton Street em Londres, bem proximo das estacoes do metrô Euston e
Kings Cross. Fone: 020 7388 6554
Preço: A participaçao de todos é gratuita porém será servida uma feijoada ao preço de 6 libras por pessoa.
Reservas de nomes para o e/mail: rogerioalmeidaabep@hotmail.com

Menu do Café Brasil 4:
O passado do Brasil - O brasileiro e a nação: origens sócio-culturais, herança econômica e perfil antropológico.
Debatedores: Wilson Cabral de Sousa Junior, que fará uma síntese do ponto de vista socio-economico-cultural, e Mara
Liberman, que falará sobre a formaçao do caráter do brasileiro do ponto de vista psicologico. Ambos são pós
graduandos brasileiros no Reino Unido e membros da ABEP.
Coordenador: Rogerio Almeida- Presidente da ABEP
Download texto do Wilson Cabral de Sousa Junior
Download texto da Mara Liberman
Em seguida teremos um debate com a participaçao de todos de 10 a 15 minutos. E no final será servida a melhor
feijoada de Londres.
OBJETIVO :
O objetivo é reunir pessoas num ambiente agradável, informal, e propício para troca de idéias. Como consequencia,
esperamos estimular o mútuo
conhecimento pessoal-profissional, e uma reflexão profunda sobre temas relevantes para a pesquisa e pos graduação
brasileiras.
O objetivo não é escrever uma tese, mas aproveitar a nossa estada no exterior para examinar criticamente o Brasil.
Esperamos também que estas
discussões deixem sementes, e que essas possam germinar gerando outros Cafés Brasil dentro e fora do nosso país.
Importante: o evento embora tenha a participaçao prioritária dos pos graduandos brasileiros no Reino Unido é aberto
a todos os interessados na
problemática do Brasil, principalmente neste anos de eleiçoes para presidente.
http://www.abep.org.uk/resources/anexos/CafeBrasil/CafeBrasil4/sld001.htm
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problemática do Brasil, principalmente neste anos de eleiçoes para presidente.
Agradecemos antecipadamente as sugestões e a participação de todos.

Mini-CV dos debatedores:
Wilson Cabral de Sousa Júnior
Graduado em Oceanologia - FURG
Mestre em Sensoriamento Remoto aplicado a analise ambiental - INPE
Doutorando em Economia Aplicada - UNICAMP
Bolsista CAPES - Sanduiche. Projeto: Participacao social e aspectos
economicos da gestao de recursos hidricos: uma analise do modelo ingles e
consideracoes para o Brasil.
Professor de Engenharia Ambiental no Instituto Tecnologico de Aeronautica - ITA
Mara Liberman
Psicóloga Clinica pela Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro
Especialista em Psicologia Clinica pelo NEPP- Nucleo de Estudos em Psicologia e Psiquiatria- São Paulo
Diversos cursos voltados para a área clínica na linha Junguiana.
Master Degree in Jungian Studies- Essex University. Em fase de conclusão com foco em processos de imigracão
voluntária, exílio, identidade e diversidade culturais.
Área de atuacão: 22 anos de atendimento a indivíduos e casais em terapias breves ou profundas. Experiência num
amplo espectro de questões psicológicas. Atendimento a estrangeiros e expats baseados em São Paulo, e agora na
Inglaterra a britânicos assim como brasileiros e estrangeiros de outras comunidades em várias modalidades de
estadias no Reino Unido, desde estadias a curto prazo, sabbaticals a imigracão.
Trabalhos publicados na ára clínica:
Arriving in a New World- The Flash- newsletter of the American Community in São Paulo-June 1998
Obesidade e Mitos- O Feminino Posto em Questão- Junguiana no 12- Revista da Sociedade Brasileira de Psicologia
Analítica.
A Viagem Arquetipica de Diana de Wales- Revista Catharsis- ano 3-no. 16- Novembro/Dezembro 1997
Uivando para a Lua: Como lidar com a transicão dos 40 e após- Revista Catharsis- ano 4- no. 19 Maio/Junho 1998
Do Virtual para o Real: Um estudo sobre relacionamentos na Internet- Revista Catharsis- ano 4- no. 23Janeiro/Fevereiro 1999
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