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filosófica lhe permite refletir, repensar, penetrar no âmago da questões. Po-
rém, é sua vocação, antes mais nada, clínica, que lhe permite escutar, prescrutar
o outro, é que faz de Elza Barra, com sua sólida formação teórica psicanalítica,
uma eminente psicóloga .

Aos 56 anos, quando estava justamente colhendo material sobre Psica-
nálise e Arte, veio a falecer, após longa enfermidade, deixando atrás de si um
legado inestimável à Psicologia em geral. Como reconhecimento a tão signifi-
cativo legado, esta Academia a homenageou com a designação de Patrono
da Cadeira nº 35, que leva seu nome, a qual, com muita honra, é por mim
ocupada.
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• Projeto: O Legado da Psicologia para o
Desenvolvimento Humano - ~ituação atual

Continuam os esforços para implementar esse importante empreendi-'
mento, que se fundamenta no legado dos Titulares desta Academia para a
valorização de nossa cultura. Muitas etapas já foram vencidas, especialmente
a que se refere à aprovação oficial, por parte do Ministério da Cultura, em 12
de setembro de 2002.

A fase atual, talvez a mais difícil, diz respeito à captação de recursos
econômicos previsto pela Lei Rouanet, na qual o Projeto se apoia. Os esfor-
ços, em tal sentido, têm sido intensos e dirigidos a várias frentes: por um lado,
os contatos com universidades, bancos e outros tipos de entidades sensíveis
ao objetivo desse plano de ação; e, por outro, as contribuições dos próprios
Acadêmicos e outros colegas que valorizam esse empenho.

Como resultado preliminar, mas de capital importância, trata-se de que o
Projeto já dispõe da conta nº 18.871-9, do Banco do Brasil, com saldo inicial,
na expectativa de obter novos apoios financeiros para, assim, poder dar co-
meço às suas ações programadas.

Um tolder foi elaborado para facilitar os contatos formais com os poten-



ciais patrocinadores e outros colaboradores. Aspectos básicos do mesmo são
apresentados a seguir:

o Legado da Psicologia para o Desenvolvimento Humano
• Proponente: Academia Paulista de Psicologia (CNPJ: 43.195.189/

0001-28)
• Apoio Cultural: Ministério da Cultura - Secretaria do Audiovisual (PRONAC

013671; autorizado para captação de recursos, conforme a Lei Rouanet,
Porto Nº 524, de 12/09/2002).

• Entidade de captação de recursos: Banco do Brasil, Ag. 3559, c/c.
18.871-9

• Empresa produtora dos vídeos e brochuras: L. A. Comunicação S.A.
• Duração: 3 anos (2002, 2003 e 2004)

1 - Apresentação
Este empreendimento tem por finalidade promover estratégias de pene-

tração comunitária em prol dos valores e preservação dos nossos bens cultu-
rais, como efetivas vias para o bem-estar humano. Contempla um programa
cte brochuras e vídeos, de alta tecnologia, organizado com depoimentos de
Titulares desta Academia, expoentes de nosso acervo cultural. Tais produ-
ções, em um total de 36.000 exemplares, serão doadas às principais bibliote-
cas do país, aos patrocinadores, à Academia e também ao próprio fv1illistério
da Cultura, mediante apresentação por seminários presenciais ou a distância~
O projeto se justifica plenamente pela necessidade de executar ações comu-
nitárias através das entidades de penetração social, mediante o desenvolvi-
mento de atitudes favoráveis à manutenção de nosso estilo de vida, tradições
culturais e respeito aos nossos bens essenciais.

2 - Público Alvo
Constituirão público alvo de penetração direta, os usuários das princi-

pais bibliotecas do país e os integrantes dos recursos humanos das entidades
patrocinadoras. Essa população atingirá, aproximadamente, 500 mil interes-
sados, a qual será acrescida por usuários da mídia e da Internet, de abrangência
ilimitada, em cujos programas de divulgação o Projeto estará vinculado.

3 - Plano Básico de Divulgação
Aprovado pelo Ministério da Cultura, inclui a divulgação das obras pro-

duzidas, mediante brochuras e vídeos, com inserção da marca e propaganda
a entidade patrocinadora, antes, durante e após a execução do Projeto, atra-
és das estratégias de divulgação, tendo em vista a mídia:

• Impressa, através de seus veículos de intensa divI::Jlgaçãoe também
de folders enviados às entidades relacionadas ao Projeto.

• TV, por canais de projeção nacional e, possivelmente, internacional.
• Rádio, por emissoras de grande abrangência.



• CD-Rom e Internet, por site próprio da Academia e das entidades
patrocinadoras ou beneficiárias, com suas redes de comunicação.

4 - Benefícios para os Patrocinadores
• Divulgação publicitária do Projeto e de seus patrocinadores, pela mídia

e internet, em todo o país.
• Penetração comunitária do significado sociocultural e humano da

entidade patrocinadora, junto a uma expressiva e receptiva população.
• Proventos de ordem econômica, previstos pela Lei Rouanet, permi-

tindo deduções no Imposto de Renda Devido e o direito, previsto em
lei, de receber uma porcentagem do produto do Projeto, além de
outras vantagens contempladas no demonstrativo do MinC.

• Garantia do valor arbitrado pelo patrocinador, mediante conta espe-
cífica do proponente (Academia Paulista de Psicologia) no Banco do
Brasil, e emissão do Recibo de Mecenato, conforme modelo de for-
mulário do MinC, para registro no I.R.

5 - Contatos
Academia Paulista de Psicologia
Sede: Rua Pelágio Lobo, 107 - Perdizes - 05009-020 São Paulo - SP
Tel.: (11) 3862 1087 / tel.lfax: (11) 3675 8889
E-maif: juanaidyl@terra.com.br
Site: www.academiapaulistadepsicologia.kit.net
Coordenação Administrativa do Projeto
Dr. Carlos Rolim Affonso
INFORMAR
Rua Guarará, 529, cj. 28 - 01425-001 São Paulo - SP
Tel.: (11) 38844571 (esc.) / (11) 9933 1348 (cel.)
E-mail: profrolim@globo.com

Paralelamente a estas iniciativas de caráter administrativo e econômi-
co, os Acadêmicos vêm se mobilizando, de longa data, para a organização
dos seus respectivos depoimentos acoplados a recursos ilustrativos, como
texto básico para posterior elaboração do script, edição, pós-produção, en-
tre outras etapas próprias da tecnologia imagética. Uma visão panorâmica
das realizações da Academia, durante os 23 anos de sua existência, está
sendo elaborada como unidade de apresentação dos depoimentos dos Aca-
dêmicos.

É válido destacar que muitas iniciativas no gênero têm recebido o patro-
cínio de empresas, em especial de bancos de grande prestígio, utilizando-se
das leis de incentivo e de mecenato, como as que apoiam o nosso Projeto.
Tais empreendimentos abrangem exposições de artes, produções de fil-
mes nacionais, seminários para jovens artistas e até restaurações de edi-
fícios históricos, entre outras realizações de importância para a nossa cultura.



No entanto, essas iniciativas poderão ser improdutivas se não houver um es-
forço conjunto para mudança do nosso comportamento em prol da valoriza-
ção da cultura brasileira, o que é preconizado pelo nosso Projeto.

Portanto, esta Academia faz um apelo a todos os profissionais interes-
sados, como também instituições universitárias, empresas, editoras, entre
outras, sensíveis ao nosso propósito, que se congreguem aos nossos esfor-
ços, para assim poder alcançar o objetivo tão almejado pelo nosso Projeto,
empreendimento valioso para o cultivo dos nossos costumes e bens públicos,
especialmente.

• Apoio da Academia Paulista de
Psicologia a eventos nacionais

Esta Academia, dado o prestígio que vem gozando na comunidade cien-
tífica, tem sido convidada para prestar apoio institucional a vários congressos
nacionais que acontecem nas diversas áreas da ciência psicológica. A aquies-
cência a esta deferência tem sido objeto de reuniões da Diretoria que analisa
a autenticidade e nível científico do evento proponente e também do apoio de
divulgação que possa prestar ao mesmo.

Citam-se o X Encontro Nacional de Psicólogos da Área Hospitalar (X
ENPAH), a realizar-se em agosto p. f. e /I Congresso Brasileiro de Psicologia
da Saúde e Psicossomática, em outubro próximo. Ambos eventos contam com
associações de renome e entidades de classe que os apoiamo Seus progra-
mas integram importantes especialistas que ministram cursos, proferem con-
ferências, participam de Mesas-redondas, além dos psicólogos jovens e estu-
dantes que apresentam comunicações de importância. Temas gerais de inte-
resse atual são previstos em suas programações, como: Psico-oncologia,
Neuropsicologia, Bioética, limites da vida, humanização do ambiente
institucional, pesquisa em Psicologia da Saúde.

Esta Academia aproveita a oportunidade para parabenizar os
organizadores e a comissão científica dos referidos eventos, inclusive as enti-
dades que os patrocinam, pela valiosa iniciativa em prol da promoção da Psi-
cologia da Saúde e Hospitalar, áreas de grande significação para nossos mei-

.os científicos e comunitários.


