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Pioneira e intermediária da formação nacional 

e latinoamericana em neuropsicologia



Em 08 de fevereiro de 1949

 Nasce Maria Alice de Mattos Pimenta, alguém com 

uma missão muito importante

 Ser mãe, esposa, avó

 Ser uma importante e marcante mãe científica e 

mentora



Um pouco de sua trajetória acadêmica

 1969-1972

 Graduação em Fonoaudiologia – PUC-SP

 1985-1990

 Doutorado em Psicologia – USP (Elsa Antunha)

 Assimetrias hemisféricas

 1990-1992 (André Roch Lecours)

 Pós-Doutorado na Universidade de Montreal - Canadá



 1997-2009

 Professora pesquisadora na Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul - UFRGS

 2001-2002

 Pós-Doutorado na Universidade de Toulouse – França

 2005

 Pós-Doutorado na Universidade de Pequim – China 



Influência em grupos de 

fonoaudiologia, psicologia e linguística

 PUCSP

 USP

 UNIFESP

 UFSM

 PUCRS

 UFRGS

 ...



Temas de pesquisa ... Uma curiosa nata

 Assimetrias cerebrais – o papel dos hemisférios

 Dislexias e disgrafias

 Heminegligência visual

 Adaptação e construção de instrumentos neuropsicológicos

 Associações e dissociações cognitivas da linguagem oral, 
escrita, atenção, memória e funções executivas

 Lesão cerebral unilateral

 Envelhecimento

 Demências

 Neuropsicologia do desenvolvimento

 ....



Estatísticas

 Mais de 30 orientandos

 Mais de 100 artigos publicados

 Mais de 30 capítulos de livros

 Contribuição para mais de 30 instrumentos 
neuropsicológicos

 COM QUALIDADE 



Membro fundadora

 SBNp

 SLAN

 Curso de Fonoaudiologia UFRGS

 Ambulatórios clínica-escola

 Cooperação internacional Canadá-Brasil / Canadá-França

 GT Psicobiologia, Neurociências e Comportamento



Homenagem dos orientandos de pós-

graduação

 Mestrandos e Doutorandos que hoje perpetuam 

muitas aprendizagens guiadas pelas mãos e pela 

mente brilhante de Maria Alice



André Luiz Moraes



André Luiz Moraes

"A Maria Alice me acolheu como último orientando dela e me acompanhou até 
o término do meu mestrado, já em parceria com a Profa. Rosa Almeida. 
Muito além de um processo de orientação, a Maria Alice fez com que eu 
me apaixonasse pelas ciências cognitivas, pela pesquisa, desenvolvimento 
humano e, quem diria, pela estatística! Lembro com frequencia de seus 
ensinamentos, entre eles, a importância de uma pesquisa simples e bem 
feita, em que o método é alma da pesquisa, e da humildade que devo ter 
dos resultados obtidos, e sempre me questionar qual a aplicabilidade 
prática dos achados das minhas pesquisas. Mesmo residindo em outro país, 
leu todas as linhas que eu escrevi, me corrigindo, pensando comigo, me 
ensinando passo a passo. Tenho muito a agradecer à Profa. Maria Alice! 
Tenho ela como um exemplo de profissional, de ética, e principalmente, da 
pessoa que ela é."

André Luiz Moraes, Psicólogo, Professor, Mestre em Psicologia-UFRGS, Colaborador do Grupo de 
Neuropsicologia Clínica e Experimental PUCRS.



Antonio Jaeger

"Uma grande pesquisadora e uma grande 

orientadora! Para mim você é um modelo pessoal e 

profissional, além de uma grande amiga com a 

qual sei que sempre poderei contar. Parabéns pela 

tua trajetória inspiradora!"



Christian Haag Kristensen



Christian Haag Kristensen

“Querida Maria Alice,

Algumas experiências são transformadoras e seus efeitos vão sendo percebidos por 
muito tempo. Muitas coisas ficaram dessa relação de aprendizado que tive 
contigo ao longo dos anos. Na neuropsicologia, a busca pela compreensão dos 
processos e mecanismos mais profundos e sofisticados que regulam as relações 
entre cérebro, cognição e comportamento - bem como a retidão intelectual 
necessária para evitar saídas simplistas. Na docência, tu foste o exemplo de 
como acertar a dose entre o elogio e a cobrança. Mais fundamental, no entanto, 
me ensinaste a lição de que se deve sim colocar as coisas em perspectiva, de que 
a vida acadêmica é importante, mas ainda assim é somente um pedaço da vida. 
Nesse momento de homenagem, queria te dizer que devo muito a ti, de muitas 
maneiras. Muito obrigado pelo estímulo, por acreditar em mim como aluno, como 
clínico, como colega. Especialmente, sou grato por essa amizade construída que 
levarei comigo para o resto da vida.”

Um beijo, com carinho

Christian

Coordenador do PPG em Psicologia da PUCRS



Daniela Schneider Bakos



Daniela Schneider Bakos

Querida Maria Alice,

Daqueles difíceis (e saudosos) tempos de mestrado e doutorado, fica a 
lembrança de um aprendizado robusto e de uma valiosa orientação. 
Sempre contei com supervisões imensamente produtivas, estimuladas por 
tua inteligência e competência. Obrigada por ter feito parte da minha 
"construção profissional" e deixado marcas tão positivas! 

Com carinho,

Daniela

Daniela Schneider Bakos

Cognitá - Clínica de Terapia Cognitivo-Comportamental



Gabriela Wagner



Gabriela Wagner

“A Maria Alice é certamente uma das pessoas mais importantes na 
minha formação profissional e também pessoal. Graças ao 
investimento dela, me tornei pesquisadora. Foi através do trabalho 
dela que aprendi a pensar e a produzir conhecimento para 
melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu certamente não 
estaria fazendo o que faço hoje se não a tivesse conhecido, se não 
tivesse tido a oportunidade de partilhar da experiência e do 
conhecimento dela. A Maria Alice foi minha orientadora, um tipo de 
vinculo que tem prazo para se encerrar. Porém, ela é e sempre será 
minha Mestra. Mestra querida, obrigada por tudo. ”

Profa. Dra. Gabriela Peretti Wagner

Professora dos Cursos de Psicologia da ESADE/Laureate Internacional 
Universities

e da FACCAT/Faculdades Integradas de Taquara



À Maria Alice

Por

Jerusa Fumagalli de Salles

jerusafs@yahoo.com.br

Profa. Adjunto do Instituto de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em

Psicologia, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS 

mailto:jerusafs@yahoo.com.br




“Conte comigo”

Encontro com 

alunos



Juciclara Rinaldi



Juciclara Rinaldi

“O Homem deve saber que é no cérebro, e somente do cérebro, quese cria 
o nosso prazer, a alegria, as gargalhadas e as brincadeiras, tal como 
osdesgostos, as dores, as preocupações e os medos. Através dele, em 
particular, pensamos, vemos,ouvimos e distinguimos o feio do belo, o bom 
do mal, o agradável do desagradável”. Hipócrates- Século V A.C. 

Querida Maria Alice, tenho sentimento de gratidão e respeito por ti, pela 
forma firme, mas não menos terna, que me guiaste, na prática, por um 
mundo novo, que nem sempre me sentia preparada para andar. Um 
beijo. Juciclara Rinaldi – Porto Alegre/RS”

JUCICLARA RINALDI           

Especialista em Neuropsicologia – UFRGS             

Mestre em Psicologia do Desenvolvimento – UFRGS, Sócia Fundadora do 
Bitacora Centro de Neuropsicologia, Pesquisadora Colaboradora do 
Grupo Aspectos Cognitivos e Comportamentais associados ao 
envelhecimento e as disfunções neurobiológicas do Serviço de Neurologia 
do HCPA



Lauren Tonietto



Lauren Tonietto

"A Profa. Maria Alice Parente, por me abrir um mundo de 
oportunidades com sua generosidade e sabedoria, 
meus sinceros agradecimentos por todo o trabalho 
desenvolvido e pelos agradáveis momentos de convívio 
durante estes importantes anos de minha formação!" 

LAUREN TONIETTO

Professora da FAE Sévigné Porto Alegre -
www.fae.edu/sevigne

Pesquisadora do GIDEP/CNPq - Grupo de Interação, 
Desenvolvimento e Psicopatologia



Lenisa Brandão



Lenisa Brandão

Querida Maria Alice,

Me apresentaste ao mundo da Neuropsicologia e da Neuropsicolinguística, 
que tanto me fascinam. Penso em ti como a cientista brilhante, sagaz e 
obstinada com quem tive a honra de estudar. Obrigada por fazer 
desabrochar em mim uma pesquisadora e abrir as primeiras portas para o 
mundo. Contribuiste para a ampliação dos meus horizontes e para a minha 
certeza de que sempre é preciso aprender mais. Porque é muito mais 
gratificante assim. Sou feliz como professora no curso de Fonoaudiologia 
que tu idealizaste. Te agradeço do fundo do coração.   

Lenisa Brandão

Professora Adjunta na área de Linguagem e Cognição

Curso de Fonoaudiologia da UFRGS



Rochele Paz Fonseca



Rochele Paz Fonseca



Rochele Paz Fonseca

Obrigada.........

Rochele Paz Fonseca

Profa. Adjunta da Faculdade de Psicologia e do PPG em Psicologia 

(Cognição Humana, PUCRS). Coordenadora do GNCE. Editora da Revista 

Neuropsicologia Latinoamericana.



Querida Maria Alice

Tua contribuição em minhas história e trajetória é 
imensurável. Tenho em ti muitos modelos, principalmente 

o de energia para ir sempre além, mantendo uma 
curiosidade viva e contínua, com ética e humildade 

para busca constante de respostas e de mais 
perguntas. 

Obrigada por ter sido e ser uma grande mentora.

Beijos com carinho da ex-orientanda que tem orgulho de 
ser da tua escola...Rô.



Palavras de colegas e amigos da 

neuropsicologia



Antes de ir para a UFRGS, Maria Alice era professora do Curso de Fonoaudiologia da 
Universidade de São Paulo, figura importante no ensino da Linguagem e especialmnete no que 
se refere à leitura e escrita.

O Ambulatório de Neurolinguística foi uma parceria entre o Curso de Fonoaudiologia e a Divisão 
de Neurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo e implantado em 1989, por iniciativa e sob a responsabilidade das fonoaudiólogas 
Maria Alice Mattos Pimenta Parente e Letícia Lessa Mansur e da neurologista Lucia Iracema 
Zanotto de Mendonça. Participam deste ambulatório alunos de graduação (4º ano) em 
Fonoaudiologia, aprimorandos em Fonoaudiologia e médicos com interesse na área. Seu 
objetivo é assistencial, de ensino e pesquisa e englobou não só pacientes ambulatoriais, mas 
também pacientes internados na Neurologia do HC/FMUSP. 

A SBNp foi fundada durante o XIII Congresso Brasileiro de Neurologia, realizado em São Paulo, 
em 1988. Maria Alice participou da fundação, o que consta em ata, sendo assim sócia 
fundadora. Participou ativamente do I Congresso Internacional de Neuropsicologia, que 
tambem foi o 1º Congresso da SBNp. 
Trouxe o Lécours para o Brasil e auxiliou na ida de alunos para o Canadá.Toda uma turma de 
graduados nossos se edicaram a estudar leitura e escrita a partir da visão da Maria Alice.

Querida Maria Alice
Parabéns por seu decisivo papel no incentivo ao ensino e à pesquisa nas áreas de linguagem e 
das ciências neuropsicológicas em nosso pais.

Lucia Iracema Zanotto de Mendonça – USP e SBNp



Obrigada por compartilhar os primeiros passos no 
estudo da Neuropsicologia e pela cumplicidade na 
paixão pela linguagem e cognição. Leticia

Leticia Lessa Mansur



Instrumentos lançados





Colaborações internacionais

 Para Maria Alice não há fronteiras

 França

 Canadá

 Argentina

 China

 Itália



André Roch Lecours











Jean-Luc Nespoulous

“C’est avec un très grand plaisir et avec beaucoup d’émotion que 

j’interviens indirectement dans l’hommage qui est rendu aujourd’hui à 

Maria Alice de Mattos Pimenta Parente. 

Notre histoire commune a presque trente ans! C’est Roch Lecours qui me 

la présenta quelques années après mon installation au Québec, au 

début des années 80, au moment où nous venions de fonder 

ensemble le Laboratoire Théophile Alajouanine.

Maria Alice et moi avons participé à plusieurs projets de recherche 

initiés par Roch Lecours avant d’en développer d’autres qui nous 

étaient plus personnels. 

Cette collaboration s’est poursuivie après mon retour en France, jusqu’à 

nos départs respectifs à la retraite, récemment.



Ce fut toujours un très grand plaisir de travailler avec 
Maria Alice, avec ses collègues et ses étudiantes (il n’y 
avait que des filles!). 

Au-delà des opérations scientifiques auxquelles nous 
avons participé, Maria Alice est devenue une très 
grande amie, une de celles qui compte dans une vie.

C’est donc de tout cœur que je rends hommage à son 
parcours professionnel et que je lui souhaite longue vie 
et bonheur dans les années qui viennent, espérant 
toujours avoir l’occasion de la rencontrer ici ou là.

Chère Maria Alice, je t’embrasse bien affectueusement 
ainsi que tous les membres de ma famille.”





Para quem faz história e exerce a arte de ensinar e de orientar 

pessoas com paixão, amor e sabedoria nunca haverá um fim.

Em cada semente plantada teus ensinamentos serão multiplicados e 

um novo começo se dará em ciclos incansáveis de evolução da ciência 

e da vida. 

Rochele Paz Fonseca, da escola de Maria Alice Parente

Nosso sincero e eterno muito obrigado!



Beijos carinhosos da tua família científica


