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dedicado, desde que participou como examinadora de meu concurso para Professora
Titular da USP; Valdemar Angerami-Camon, Presidente do Centro de Psicoterapia
Existencial e Diretor do Curso de Formação em Psicoterapia Fenomenológico-
Existencial, onde, com muito carinho conseguiu fazer com que eu voltasse a lecionar,
depois de tristes momentos que vivi com a morte de Cyro, meu querido esposo,
companheiro durante sessenta anos.

Enfim! Estou hoje vivenciando um momento feliz de plena realização e
integração de todos os meus ideais, tanto intelectuais como afetivos, na presença
de pessoas importantes, aqui reunidas, representantes de todos os ambientes em
que tenho vivido: o “Sedes”, a PUC, a USP, a família, o cotidiano.

Agradeço a presença de todos e, acima de tudo, agradeço a Deus por ter me
concedido a enorme graça de ter convivido com todas essas pessoas que me
propiciaram chegar até aqui. E me comprometo a honrar esta Academia, prosseguindo
com entusiasmo minhas atividades como docente, terapeuta, pesquisadora e
divulgadora da Psicologia, dedicada ao bem-estar de meus semelhantes, como já
o fizeram, e muito bem, o meu Patrono Francisco Franco da Rocha e minha
antecessora Virgínia Leone Bicudo.

• Prêmio Academia Paulista de Psicologia, 2004-2006

Prosseguindo com as locuções dos premiados por esta Academia para o
período de 2004-2006, apresentam-se neste Boletim as palavras de Francisco
Moacir de Melo Catunda Martins, cuja obra Psicopathologia I - Prolegômenos,
foi objeto da láurea supracitada.

Discurso do premiado

São Paulo se tornou para mim e os meus não somente um símbolo de saúde,
mas também de gratidão e esperança. O prêmio aqui agraciado é algo a mais na
nossa história com São Paulo. Mas, agora mais ainda com a Psicologia e com os
homens e mulheres, Professores, Profissionais e Acadêmicos que fizeram e fazem
o fundamento e construção da Psicologia. No meu caminho feliz estava a Academia
Paulista de Psicologia e o caminho é uma metáfora ontológica da existência de
todos nós. Não me sinto mais um estranho aqui em São Paulo, ou mesmo estranhado
como se dizia acerca da experiência da loucura. Receberam-me com tanta
consideração que não posso mais me sentir um emigrante, um estranho ou em um
outro estado alterado do psiquismo. Este tema do estranho é importante justamente
por apontar  na clínica aqueles que não aceitamos como sendo da nossa casa. Ele
está presente na nossa existência cotidiana.

O tema central acerca da existência pode tornar o mais simples na interrogação:
como vai você? Evidente é que o ir, assim como o vir, bem como o subir e o
descer, de imediato, joga o sujeito na metáfora da estrada da vida. Mas, de um
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caminhar que faz o próprio caminho sem que o caminhante tenha um controle.A
questão acima envia o sujeito para a situação que ele se encontra. Ao estado que
ele se encontra na caminhada. Importante notar que desde a origem o sujeito está
exposto, jogado no mundo e passível de sofrer efração. Ele é jogado no mundo e se
vê em face de toda a sua impotência (Befindlichkeit). Grande número de heróis se
encontra nesta posição de exposição, migração obrigatória, desamparo radical
(détresse, helplessness, Hilflosigkeit), sobretudo no início da história, tal como
vemos com Moisés, colocado dentro de um cesto em um rio torrente. Ou mesmo
Deus, Jesus, salvo do chamado massacre dos inocentes através de uma emigração
de Maria e José. Ou ainda, o principal herói psicanalítico, Édipo, jogado em um
país estranho assim que recém-nato. Todos são emigrantes sem o saber. Esta
idéia acerca da alteridade, com relação a si mesmo é conhecida e relacionada com
a loucura desde tempos imemoriais quando se dizia que um homem louco seria:
“Aquele que se torna outro que não é mais si mesmo”. Ou como Rimbaud enunciou
de forma magnífica: “Je est un autre” (“Eu é um outro”). A loucura é o sujeito que
habita um país estranho sem permanência, em insegurança continuada fazendo
parte da sua transitoriedade. Quando estamos no estranho, a alteridade é o prato
do dia, sempre trazendo consigo o estranho e o familiar nos contatos com os
outros e consigo mesmo. Como vai você? é, portanto também contato. Caso
recebamos um “mais ou menos”, já sabemos que algo vai mal. Uma pergunta
banal, mas que pode apontar o possível destino em andamento ou em realização
de cada um de nós:

- Como vai você?: Mais ou menos, diz o neurótico denegador.
- Como vai você?: Muito mal, veja o mal que fiz, diz o melancólico.
- Como vai você?: Mal, tudo e todos estão errados, a despeito de eu ter tudo

feito direito, diz o neurótico deprimido.
- Como vai você?: Excelente, tudo é divino e maravilhoso, vamos logo que a

vida é curtíssima!!, diz o hipomaníaco.
- Como vai você?: Vou bem, não estás vendo que minha perna não está mais

fraturada?!, diz o psicótico literalizando o significante.
- Como vai você?: Você vai?,  responde o autista.
- Como vai você?: Comover quem?, sublinha um interpretador compulsivo de

significantes.
- E você, como vai?: De ônibus, diz alguém oligofrênico, ou, no mínimo, distraído.
- Como vai? Porque tanto interesse???, responde alguém histérico, inquieto,

em atitude transferencial, numa predisposição algo beligerante.
- E então, como vai? Como ousa tratar-me assim?!, Eu, o seu Senhor Almighty

Santuário de todas as Religiões deste e de outros Planetas, diz um outro em
posição paranóica, autointitulando-se.

- Como vai, Seu João? Os negócios estão péssimos, mas a vida continua,
responde o quitandeiro com preocupações obsessivas depois que comprou um
carro novo.
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- E o Senhor, como está indo? Estou indo para qualquer lado, responde o
doente de Alzheimer ficando apragmático, mas dominado por impulsos de
sobrevivência.

- Como vai? Não interessa, não pedi nem para nascer!!!!, retruca negativamente
um antropofóbico.

- E o Senhor, como vai XM? Depois que fiquei pior que o Werther de Goethe,
só vou se for com Ela, diz o enamorado apaixonado.

- E você outro aí que está vindo para uma primeira consulta psicoterapêutica,
você vai bem??? Óbvio que não, senão não estaria aqui, responde o obsessivo já
irritado previamente com o terapeuta.

- E você? Vou bem, diz o homem comum apaziguado.

A pergunta do ‘como vai você?’ coloca então todos nós face ao destino que se
aproxima e se realiza no caminhar da vida. O trabalho laureado vai ser publicado
pela Editora PUC Minas e na sua capa conterá imagens de estradas que vi e
experimentei ao longo da vida. Igualmente a questão como vai você? Aponta a
existência em andamento. Mas como avaliar este destino? Seria fazendo, por
exemplo, uma fotografia tal como os antigos clínicos e psiocopatologistas fizeram.
Assim ao longo do trabalho criticamos essa imagem da fotografia por ser a mesma
estática e que se mostra bem próxima da concepção da semiologia médica clássica.
Aplicando a concepção semiológica em um contexto mais geral de semiótica
chegamos ao seguinte quadro.
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Síndromes de clínica Síndromes psicorgânicas Síndromes psíquicas Síndromes culturais
médica clássica  ou intermediárias  específicas

- Principalmente - Síndromes epilépticas - Síndromes psicoafetivas - Síndromes variáveis
síndromes - Síndromes demenciais - Síndromes neuróticas e conforme cada grupo.

neurológicas e de - Reação exógena de síndromes  perversas
medicina Bonhoeffer - Síndromes psicóticas
interna - Síndromes oligofrênicas

- Síndromes de alteração do
desenvolvimento   infantil

⎯ ⎯ →⎯ ⎯ →⎯ ⎯ →⎯ ⎯ →⎯ ⎯ →
← ⎯ ⎯← ⎯ ⎯← ⎯ ⎯← ⎯ ⎯← ⎯ ⎯
Caracterização do campo Caracterização do campo Campo cultural

biológico psíquico

Teorias do organismo Teorias do humano Teorias sociais e
Teorias da personalidade antropológicas

Causalidade biológica Causalidade psicológica Causalidade sócio-cultural
 eletiva e principal e psíquica como fundamental

Semiologia de signos equívocos
Semiologia de signos

unívocos
Ruptura  semiológica
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Esta tabela procura mostrar a existência de uma ruptura semiológica entre as
síndromes médicas clássicas e a semiologia que diz respeito ao campo psíquico e
os fatos humanos. É um testemunho de uma crise séria que permanece
remanescente no pensamento psicopatológico atual. O principal problema que
vemos no pensar síndrômico é sua estaticidade. Assim pensamos que uma síndrome
é somente uma tentativa de retratar o que está se passando no real do paciente. É
necessário então uma semiologia mais extensa e refinada que dê conta do trabalho
clínico dos psicólogos. Esta foi a tarefa que tomei para mim e que foi aqui
reconhecida por essa Academia. Pensamos que a imagem de uma fotografia, do
quadro clínico deve ficar mais próxima da vida de todos nós. O que os pacientes se
queixam é bem mais próximo da colagem de Salvador Dali e Philippe Halsman
chamada Atomicum que pedimos ao leitor a gentileza de verificar em um livro de
arte ou na Internet. Nesta masterpiece, pode ser vista muita atividade e impulsão,
mas que permanece a mesma o tempo inteiro, tudo parado. Assim uma síndrome
é sempre uma foto tirada de ser vivente na qual muitos acontecimentos ocorrem a
despeito do sujeito ele mesmo.

Portanto para nós, se a foto e ou o quadro clínico é uma expressão de um
determinado momento sintomático da trajetória tempo e espaço do sujeito, devemos
então adotar uma semiologia mais elaborada e aprofundada para os trabalhos em
clínica psicológica. Ainda mais a psicopatologia não é mais um problema da
excepcionalidade, ou somente dos ‘doentes mentais’ ou das pessoas que se
encontram em asilos e hospícios, por exemplo. É uma questão de todos nós
doravante tal como vimos nas respostas à questão como vai você?  Hoje é um
momento de felicidade que compartilhamos e vemos que pode ser uma das
possibilidades da caminhada de cada um de nós na vida.

Obrigado a todos por fazer minha caminhada atual uma felicidade.

• Projeto: O Legado da Psicologia
para o Desenvolvimento Humano - uma realidade

Os esforços de três anos junto ao Ministério da Cultura e na busca intensa
de captação de recursos não foram em vão. Graças ao empenho da Diretoria da
Academia e, principalmente, ao apoio econômico da Vetor Editora Psico-
pedagógica e dos nossos membros Titulares, laureados e amigos deste sodalício
que acreditaram no valor do Projeto, este empreendimento é hoje uma realidade.
Vários passos foram efetuados pelo coordenador do Projeto, o Acadêmico Carlos
Rolim Affonso, iniciando-os pela contratação da Empresa G.R.A. - Produções
Cinematográficas Ltda. (CNPJ: 67147082-0001-72) sob a direção do Sr. Carlos
Gayotto e a co-produtora Dr.ª Sara Tereza Pérez Morais, com vasta experiência
nos estudos dos legados dos expoentes da Psicologia. Vencidas as etapas de
pré-produção, de gravação e de edição, o produto do Projeto encontra-se na
fase de edição. Utilizou-se deste Boletim e da BVS-Psi através da Rede Brasileira
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