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EDITORIAL

Aidyl M. Q. Pérez-Ramos1

(Cadeira nº 30, “Paula Souza”)
Instituto de Psicologia - USP

Ao iniciar este novo número do Boletim é oportuno recordar as origens do
movimento  acadêmico que justifica o perfil deste periódico, órgão oficial da
Academia Paulista de Psicologia. Chama que deve ser mantida como contínua
e expressiva motivação para o desenvolvimento científico, cultural e artístico em
vários países, inclusive no Brasil.

Seguindo a evolução do legado de Platão que, em 365 a.C., fundou a escola
de ensino filosófico, denominando-a Academia, chegamos no seu ressurgir, muito
depois, com os humanistas no Renascimento.  O termo, para esta época, foi
também utilizado para designar o lugar de encontro dos intelectuais para
debaterem idéias, conceitos e teorias em prol do progresso do conhecimento.
Com o passar do tempo, essas reuniões, em princípio informais, foram se
estruturando em congregações dos expoentes do saber em suas respectivas
áreas, tendo como principal  finalidade a preservação da memória das conquistas
do conhecimento, em suas diferentes áreas, e a promoção do seu
desenvolvimento.

Com este espírito espalharam-se as Academias por diversos paises,
inicialmente pelos europeus, destinguindo-se entre as primeiras mais conhecidas:
a Academia della Crusta (Florença 1582),  Academia Francesa (1626) e Academia
da Suécia, criada na mesma época e responsável atualmente pelo Prêmio Nobel.

O movimento acadêmico repercutiu no Brasil, iniciando-se no século XVIII,
com a fundação, em 1724, da chamada Academia Brasileira dos Esquecidos,
na Bahia. Inaugurava-se, então, esse movimento em nosso País, com ênfase
na literatura, ciência, história e principalmente na religião. A partir desses primeiros
passos, várias agremiações, no gênero, foram criadas em diferentes áreas do
saber. Cita-se, como exemplo, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fundado
em 1838, com seu relevante papel na formação da consciência histórica nacional.

1 Professora Titular do Programa de Pós-Graduação em Psicologia. 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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Assim, novos sodalícios foram criados entre os quais se destacam a

Academia Brasileira de Letras, e, nestes últimos trinta anos, a Academia Paulista

de História, a Academia Paulista de Educação, incluindo-se nesse rol a  Academia

Paulista de Psicologia.

Esta última, fundada em dezembro de 1979 por ocasião do Centenário da

Psicologia como Ciência, mantêm como propósito fundamental a preservação

da História da Psicologia no País, especialmente em São Paulo, mediante a

divulgação do legado dos pioneiros dessa ciência; a manutenção do acervo

literário e iconográfico; do registro contínuo das produções científicas e

profissionais dos seus Titulares, entre outras realizações de alto nível, dadas a

conhecer por este Boletim, em seus números.

O presente número segue esse perfil acadêmico, trazendo em seu bojo a

necessidade da manutenção do quadro de seus Titulares, pela divulgação da

Cadeira, atualmente vaga, e os procedimentos para preenchê-la.

Trabalhos sobre a historiografia psicológica, além das contribuições atuais

dos nossos Acadêmicos; pesquisas, projetos e teorias; resenhas de obras

recentes, entre outros, enfeixam o conteúdo deste número.

Subsídios para a História da Psicologia no Brasil são apresentados por

Arrigo Leonardo Angelini (Cad. 4), em forma sucinta, mas objetiva, em discurso

proferido na Universidade de Mogi das Cruzes. Dentro de um enfoque

historiográfico mais específico, Yolanda C. Forghieri faz uma apresentação do

percurso histórico da Psiquiatria, com referência à Psicologia,  ao resgatar as

memórias de Francisco Franco da Rocha, Patrono da Cadeira nº 1, para a qual

foi eleita. Por essa análise, coloca em relevo o importante legado desse pioneiro

da ciência psicológica no País, em especial para a Psicologia Humanista e mais

ainda, para a humanização hospitalar, tema tão em voga na atualidade.

Ainda como complemento à preservação da memória da ciência que nos

ocupa, estão os obituários do saudoso Acadêmico Nelson Campos Pires,

elaborado pela editora deste Boletim, e de Diaz-Guerrero, ilustre psicólogo

mexicano, redigido por Arrigo Leonardo Angelini (Cad. 4).
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No entanto, as contribuições deste Boletim não se limitam à bagagem

historiográfica ao trazerem a público as conquistas atuais da ciência psicológica.

Além das informações sobre a produção científica, a docência e o exercício

profissional dos nossos Acadêmicos, são publicados pesquisas e projetos de

investigação junto com idéias inovadoras da psicanálise.  Izabel Maria N. S.

Maximo e Vera Barros de Oliveira (C.nº 35) apresentam processos de avaliação

– intervenção lúdica na reabilitação da imagem corporal e Anna Cristina de Mello

e colaboradores publicam contribuições bibliográficas e estatísticas sobre adoção,

como fundamentos importantes para investigações na área. E, para terminar

esta unidade, Walter Trinca, dentro do enfoque psicanalítico, tece importantes

considerações sobre os conceitos do ser interior e do self, apontando suas

diferenciações e interrelações.

Resenhas de livros atuais são também integradas neste número: Psicologia

Educacional - Questões contemporâneas, organizado por Maria Regina Maluf e

Espiritualidade e Prática Clínica  por Angerami-Camon, têm o seu destaque nas

apreciações feitas por Elsa Antunha (C. nº 29) e Alberto Pereira Lima,

respectivamente. Notícias sobre a tradicional Sociedade de Psicologia de São

Paulo que passa a ser denominada, por força de Lei, Associação de Psicologia

de São Paulo; informações sobre novos congressos e outros eventos; divulgação

virtual das publicações dos vários números deste Boletim; e apoio econômico a

psicólogos, complementam a matéria desta edição.

Contribuições como as que se apresentam constituem recursos

enriquecedores para a História da Psicologia e suas aquisições atuais que se

estendem à área do ensino–aprendizagem na formação dos respectivos

profissionais. Com este último propósito a Academia e seus membros foram

convidados a participar do Módulo História da Psicologia do Sistema de Subsídios

para o ensino dessa ciência na Biblioteca Virtual da Saúde – BVS – Psi. A

explicação deste tópico também consta da presente publicação.

Enfim, este número, com sua riqueza historiográfica e informações atuais

de importância, é convidativo à leitura e reflexões que, por certo, interessarão

aos leitores, e em especial, contribuirão para o contexto da ciência psicológica.

Boletim Academia Paulista de Psicologia - Ano XXV, nº 1/05: 02-04


