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EDITORIAL

Juan Pérez-Ramos1

Cadeira nº 13, “Renato Khel”
Instituto de Psicologia - USP

É oportuno, ao comemorar o Jubileu de Prata deste sodalício, destacar as
origens e as linhas básicas do desenvolvimento das Academias. Existentes de
longa data, com abrangência internacional, vêm reunindo personalidades de alta
significação nas diferentes áreas do conhecimento, com a finalidade precípua
da preservação e promoção dos diversos campos do saber.

Tal iniciativa é atribuída a Platão, nos tempos antigos (387 a.C.), que, em
homenagem ao rei Academus (daí a procedência da designação “Academia”)
criou o movimento filosófico destinado, em princípio, ao culto das musas. Este
núcleo, conhecido por Escola de Platão, foi se desenvolvendo em termos
sodalísticos, de caráter científico, artístico ou literário, congregando as mais
proeminentes personalidades que, com suas reconhecidas experiências em
determinados campos do saber, propugnam pela sua preservação e o seu
progresso.

Na evolução histórica das Academias, citam-se como tradicionais a
Academia de Linceí (Itália), Academia de Ciências (França) e a Real Academia
Espanhola de Letras (Espanha) e, no Brasil, o Instituto Histórico Geográfico e a
Academia Brasileira de Letras. Para caracterizar a tradição histórica e o seu
valor no mundo do conhecimento, convém destacar que em 1603 foi fundada a
Academia de Linceí, por ocasião dos trabalhos realizados sobre o estudo da
natureza e as contribuições de Galileo Galilei que permitiram estabelecer os
fundamentos do método científico experimental. Complementam este rol, as
mais recentes associações do gênero em nosso meio, como as Academias de
História, de Educação, de Ciências e a Academia Paulista de Psicologia, que
atualmente comemora seus 25 anos de existência.  Todas elas são consideradas
herdeiras e depositárias do conhecimento e de idéias, concretizados por acervos
documentais que constituem relíquias históricas da cultura, das artes e das
ciências.

Com o passar do tempo, as Academias foram se diversificando em sua
estrutura e funcionamento, conforme diferentes modelos. O tradicional, de origem
européia, que se caracteriza por um número restrito de membros, em geral
quarenta, de reconhecida experiência e notoriedade no campo  do saber, com a
finalidade própria de preservar sua história e estimular seu desenvolvimento.

1 Professor Associado do Programa de Pós-Graduação. Endereço para correspondência:
R. Pelágio Lobo, 107, 05009-020 – São Paulo, tel. 3862-1087 tel/fax: 3675-8889, E-mail:
juanaidyl@uol.com.br
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Em geral suas ações se combinam com amplos programas nos respectivos
países, constituindo-se como importantes núcleos de apoio com a
responsabilidade de inspirar, organizar e até dirigir estudos e pesquisas em nível
nacional e internacional.

O “modelo de gestão”, também denominado “modelo gerencial”, é
predominante das Academias dos Estados Unidos como são a National Academy
of Sciences e também a New York Academy of Sciences.  Embora seus
fundamentos e finalidades sejam semelhantes aos do modelo anterior,
apresentam outras características importantes, como a total independência das
esferas oficiais e a utilização de procedimentos gerenciais na sua administração,
destinados principalmente a assegurar auto-suficiência econômica mediante a
participação de um expressivo número de membros altamente selecionados. A
Academia Paulista de Psicologia, segue o modelo europeu, enquanto a estrutura
como outras tantas brasileiras, limitando a 40, os seus Titulares e em número
ilimitado de Membros Beneméritos e Membros Correspondentes. Mas, mantém-
se por recursos próprios, e seus programas e ações se realizam pelo empenho
dos respectivos participantes. Este Boletim tem sido o depositário dos projetos
e programas realizados, em prol da história e do desenvolvimento da ciência
psicológica, no Brasil, em especial em São Paulo.

Qualquer que seja o modelo adotado ou pela integração de certas
características dos mesmos, é de justiça destacar que as Academias vêm
desempenhando um papel preponderante nos âmbitos da ciência e da cultura
em geral. Expressão de um tradicional veículo, constitui um recurso necessário
para o desenvolvimento de novas e promissoras vias do progresso. Incumbindo-
se da importante tarefa de conservação e custódia dos acervos das diversas
áreas do saber, tradição das ordens monásticas durante a idade Média,
complementada com a de promoção desses conhecimentos, as Academias
têm uma importante missão qual seja a de estabelecer o elo entre o passado e
o presente e visualizar o futuro do conhecimento em prol do bem-estar dos
seres humanos.

Na atualidade, as mudanças nas áreas do saber ocorrem em um ritmo
rápido e de transformações fortemente expressivas. Consequentemente, novos
e promissores avanços surgirão no mundo das ciências e das artes, junto com
inovadores processos sociais e econômicos que, certamente, influirão em nosso
estilo de vida e em nossa maneira de pensar. Nesse contexto as Academias
constituem um espaço apropriado em que o pensamento científico e criador
encontra apoio, inovação e vitalidade. Este pensar tem prevalecido os objetivos,
ações e programas da Academia Paulista de Psicologia, nos seus intensos e
expressivos 25 anos de existência.
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