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I. REALIZAÇÕES DA ACADEMIA

• Avaliação dos trabalhos concorrentes ao
Prêmio Academia Paulista de Psicologia 2002-2003

A Diretoria, após a análise dos Pareceres emitidos pela Comissão
Julgadora dos trabalhos inscritos para obtenção do prêmio da Academia, refe-
rente ao biênio 2002-2003, deliberou, por unanimidade, pela plena aceitação
dos relatórios respectivos.

Ao mesmo tempo, emitiu apreciações positivas sobre os trabalhos ins-
critos, classificados ou não, como contribuições de valor para o desenvolvi-
mento da ciência psicológica, sobretudo em nosso meio. A proclamação des-
ses resultados será efetuada em Sessão Solene, especialmente convocada,
cuja data e local serão posteriormente anunciados. Na oportunidade, os can-
didatos farão breve exposição dos trabalhos premiados, conferindo ao ato
não só caráter festivo, mas também natureza científica.

Resgatando a Memória dos Patronos:
Vida e obra de Elza Barra (* 22/07/1915 - t 22/08/1971)

Vera M. Barros de Oliveira1

Cadeira nº 35, "Elza Barra"

Resgatar a memória de Elza Barra não vem a ser tarefa fácil, tal a discri-
ção com que conduziu sua carreira, deixando atrás de si apenas poucos tra-
ços de sua trajetória. Contudo, ao acompanhá-Ios de perto, a abertura e a
profundidade de seu trabalho psicológico vão ganhando corpo, de tal forma,
que passam a nutrir, por sua pessoa e por sua contribuição à Psicologia, um
grande respeito, uma reverência genuína. .

Como clínica, pensou inicialmente em seguir Medicina. Por motivos eco-
nômicos precisou abandonar o curso no terceiro ano e ingressar no de Farmá-
cia, no qual se graduou. Logo após, assume sua verdadeira vocação, que era
a Psicologia. Chegou a fazer inúmeros cursos sobre Psicologia, como o de
Psicologia Clínica, de Psicologia Criminal e outros proporcionados pelo Institu-
to de Seleção e Orientação Profissional (ISOP), da Fundação Getúlio Vargas.
Mas, sua vida voltava-se mesmo para a Psicanálise. Após ter sido análisada por

1Endereço para correspondência: Rua Haddock Lobo, 281 ap. 10201414-010 São Paulo - SP. tel.: (11)
32579161. E-maí/: veraboliveíra@aol.com.br.


