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• Prêmio Academia Paulista de Psicologia, 2004-2006

Em continuação ao Ato de Posse dos novos Acadêmicos, realizou-se a
Sessão Solene referente à outorga do Prêmio e de Menções Honrosas a autores
de obras de reconhecido valor. Em atenção às normas estatutárias e regimentais
da Academia, bem como ao Regulamento correspondente à referida láurea,
coube à Acadêmica Elsa Gonçalves Antunha (Cad. 29) anunciar publicamente
os resultados da comissão julgadora pertinente. Procedeu-se a entrega dos
diplomas aos referidos autores que, por sua vez, abrilhantaram o ato com a
apresentação dos correspondentes trabalhos. Contribuições derivadas dos
mesmos, serão objeto de publicação neste e em outros números do Boletim.

Iniciando, o seu pronunciamento, a colega assim se expressou:

Devo salientar que hoje é um dia de grande júbilo para todos nós, pelo fato de nos
sentirmos cada vez mais enriquecidos pela anuência de tão ilustres profissionais, os
quais, através deste evento, incorporaram-se aos propósitos básicos desta Academia
no sentido de promover a produção científica no campo da Psicologia, estimulando
investigações e contribuições teóricas em nosso País.

Pelo fato destes trabalhos serem inéditos e de alta relevância, decorrerem de Livre-
Docência ou de Doutoramento defendidos em universidades brasileiras, como também
de experiências didáticas deste nível de ensino, sente-se a Academia irmanada a
estas instituições, ressaltando seu reconhecido valor.

Há duas décadas esta entidade vem recebendo adesões e há duas décadas enfrenta,
como já foi dito em outras ocasiões, a difícil missão de escolher o melhor entre os
melhores. Os temas diversificam-se revelando a grandiosidade do espírito dos
psicólogos cientistas e profissionais e, o que é sempre importante salientar: a
criatividade de que se revestem os trabalhos apresentados. Isto indica que, apesar de
todos os problemas com que se defrontam os intelectuais no Brasil, a sede pelo
conhecimento continua presente e sempre renovada.

Nesta ocasião tenho o prazer de declarar a outorga do Prêmio e de três Menções
Honrosas; assim, farei, preliminarmente, algumas breves considerações sobre a atuação
profissional desses autores, uma vez que lhes caberá, posteriormente, discorrer, nesta
sessão, sobre o conteúdo de suas obras, objeto que foi da referida láurea.

Fazendo alusão ao autor do Prêmio e sua obra laureada, teceu as seguintes
considerações:

O Prêmio Academia Paulista de Psicologia 2004-2006 coube ao ilustre Professor
Doutor Francisco Moacir de Melo Catunda Martins pela sua obra Psicopathologia
I - Prolegômenos. Trata-se de obra que integra a coleção Psicopathologia por ele
coordenada, através do Laboratório de Psicopatologia e Psicanálise da Universidade
de Brasília, onde leciona, pesquisa e orienta teses e dissertações no Instituto de
Psicologia. Como médico psiquiatra, psicólogo e psicanalista, de forma extremamente
versátil e profunda, desenvolveu trabalhos acerca de Pathos e Therapeia, os quais
sofreram a influência de seus estudos sobre Jacques Schotte, Antoine Vergote e
Richard Bucher. É digno de nota seu trabalho no campo psicanalítico, tendo daí decorrido
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seu doutorado, concernente à tese de Freud acerca da linguagem na esquizofrenia,
apresentada em Louvain-la-Neuve, na Bélgica.

Além de sua atividade docente e de pesquisa o Prof. Martins é autor de diversificada
produção intelectual focalizada na Psicopatologia e enriquecida por uma profunda visão
filosófica, antropológica e lingüística, estendendo suas considerações à contribuição
clássica dos alienistas como Pinel e dos antropólogos como Malinoviski e Claude-Levi
Strauss, analisando também as concepções de Jaspers, Bleuler e Kraepelin, lembrando
o hábito desses expoentes de morarem no próprio asilo onde trabalhavam, na intenção
de melhor compreender os doentes.

É um trabalho que, longe do puro acúmulo e descrições de sintomas, síndromes e
quadros clínicos reflete a inquietude na colocação dos estudos de psicopatologia em
moldes kantianos através da estreita relação entre a loucura e o vir a ser humano.

Sobre os autores que foram distinguidos com Menção Honrosa e suas
obras, a Acadêmica assim se pronunciou:

Referir-me-ei, agora, à outorga das Menções Honrosas, entre as quais, a atribuída
à Profª Dr.ª Leila Salomão de La Plata Cury Tardivo, Professora Associada do
Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP. Além da
docência em nível de graduação e pós-gradução, faz parte da equipe de supervisores
de métodos e exploração diagnóstica. Tem orientado e examinado várias dissertações
e teses na linha de pesquisa em Psicanálise. Coordena o Laboratório de Saúde Mental
e Psicologia Clínica Social do referido Departamento. É líder do Grupo de Pesquisa
junto ao CNPq, assim denominado “Manifestações do sofrimento Humano: avaliação,
compreensão e formas de intervenção”. Tem realizado várias pesquisas na linha que
ora apresenta o seu trabalho, objeto de sua tese de Livre-Docência, assim intitulado
“O adolescente e sofrimento emocional nos dias de hoje”. Tema de grande relevância
para a situação do nosso País e do mundo; coincidentemente constitui-se no foco da
última conferência da New York Academy of Sciences  sob o título “Adolescent Brain
Development”.

A “Menção Honrosa” a que me refiro a seguir é da outorgada da Profª. Dr.ª Claisy
Maria Marinho Araujo, pela obra decorrente do seu doutoramento: “Psicologia Escolar
e o Desenvolvimento de Competências: Uma opção para a capacitação continuada”.
Além de seu trabalho como docente da Universidade de Brasília, é pesquisadora nas
áreas de Psicologia Escolar, Desenvolvimento Humano e de Competências e Formação
Profissional. Nessa mesma linha desenvolve trabalhos na ANPEPP - Associação
Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia. É consultora em Avaliação da
Educação Superior pela UNESCO e em Educação a Distância pela PNUD, através de
Programas de Formação de Professores, programas estes ligados também ao MEC e
à FUNDESCOLA.

Seu trabalho, objeto desta Menção Honrosa, faz uma leitura entre a teoria e a
prática educacional em nosso País e adquire maior valor em face da realização de um
estudo piloto antes de entrar em campo. Representa importante recurso para o
desenvolvimento de competências e para oportunizar processos relacionais e
particulares no desenvolvimento da trajetória profissional dos psicólogos escolares.

Referir-me-ei, agora, ao Prof. Dr. Wellington Zangari, pelo seu trabalho de
Doutorado “Incorporando papéis: uma leitura psicossocial do fenômeno da Mediunidade”.
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Esta obra é derivada e pertence à riquíssima safra de produções dos estudos de
Psicologia da Religião decorrentes das pesquisas conduzidas pelo eminente Prof.
Titular Dr. Geraldo José de Paiva, laureado por esta Academia, através de seu
Laboratório de Estudos em Psicologia Social da Religião no Departamento de Psicologia
Social do Instituto de Psicologia da USP.

O Prof. Dr. Wellington Zangari, psicólogo, Mestre em Ciências da Religião pela
PUC-SP e Doutor em Psicologia pela USP, realiza atualmente o pós-doutoramento em
Psicologia. É pesquisador do referido Laboratório e um dos coordenadores do Inter-
Psi, um grupo de estudos científicos de alegações paranormais. Entre suas publicações
destaca-se o livro “ A Representação na Religião: Perspectivas Psicológicas” publicado
recentemente com o Prof. Geraldo José de Paiva. Em 1998, em função dos estudos
desenvolvidos na área do comportamento religioso, sobretudo das assim chamadas
experiências alegadamente paranormais, foi agraciado com o prêmio “Gertrude
Schmeidler Student Award for Outstanding Contribution”, e mais recentemente também
com o “Frances Bolton Award” pela Parapsychology Foundation.

A colega Elsa Antunha terminou sua locução com as seguintes palavras:

Tendo assim a Academia Paulista de Psicologia cumprido mais uma vez este rito
de premiação, congratula-se com os laureados augurando-lhes sucesso em suas futuras
produções intelectuais.

• Projeto:
O Legado da Psicologia para o Desenvolvimento Humano

Resgate da obra de Titulares da Academia Paulista de Psicologia,
através do registro em meio videográfico.

Após muitos esforços e tentativas para aprovar o Projeto supracitado junto
ao Ministério da Cultura, inclusive para a captação de recursos segundo a Lei
Rouanet, o mesmo foi aprovado por esse órgão oficial, embora com restrições
econômicas e, consequentemente, com limitações em seu conteúdo. (D.O.U. -
Portaria nº 132 de 30/06/2005). Resolução que implicou no pagamento do
montante que faltava, por parte dos Acadêmicos e da Vetor psico-pedagógica, a
fim de complementar o orçamento físico-financeiro previsto para viabilização
desse empreendimento.

Temos a satisfação de informar que os nossos esforços foram
recompensados e, hoje, o que era uma aspiração difícil de alcançar, passou a
ser uma realidade, graças ao empenho da Diretoria da Academia e,
principalmente, ao apoio econômico de nossos membros Titulares, laureados e
amigos deste sodalício, que acreditaram na importância do Projeto, aproveitando,
por outro lado, dos benefícios da Lei Rouanet, à qual esse empreendimento está
vinculado. Os nossos esforços não foram em vão. Provam-no as estratégias e
reiteradas tentativas efetuadas que foram, na sua maioria, registradas em vários
artigos publicados neste Boletim.
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