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Obituários

• Agostinho Minicucci (cadeira nº 39)
( 25/08/1918 - 15/07/2006)

Oswaldo H. Yamamoto1

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

A prática de anos de escrita de textos acadêmicos pouco nos auxilia na
preparação de um obituário. Desde o momento em que recebi a incumbência,
ao mesmo tempo honrosa e difícil, de escrever algumas palavras sobre o
professor Agostinho Minicucci, cujo passamento deu-se no último dia 15 de julho,
venho pensando sobre essa tarefa. Tarefa que se me torna particularmente difícil
por tratar-se de uma pessoa tão ilustre e tão querida, com uma história de longos
anos de convívio.

A primeira tentação é escrever sobre o quanto o homenageado significou
para o autor. Adotada essa linha, a tarefa seria simples: o professor Minicucci
sempre foi um exemplo de intelectual no real sentido do termo, aquele que,
conforme Houaiss, “domina um campo de conhecimento intelectual ou que tem
muita cultura geral”, “que demonstra gosto e interesse pronunciados pelas coisas
da cultura, da literatura, das artes”. Como todos os que conviveram
academicamente com ele, aprendi o valor do (e o amor pelo) estudo rigoroso,
perseverante. Também a dedicação no cotidiano da tarefa de ser educador,
atividade que exerço até hoje, iniciado e incentivado que fui pelo professor
Minicucci. E, não poderia esquecer, o zelo pela Língua Portuguesa (para lhe ser
fiel, escrevo com um dicionário aberto, ao lado...).

Mas essa linha de raciocínio sempre resvala em um certo pedantismo,
uma vez que o homenageado é, quase sempre – e, neste caso, certamente –
muito maior do que aquele que lhe presta a homenagem.

Pensemos, pois, na sua trajetória e no seu legado intelectual. Muito embora
os seus estudos tivessem ultrapassado em muito os estritos limites do campo
psicológico, é a ele que o professor Minicucci devotou a sua vida.

Iniciou a sua formação de educador na Escola Normal de Botucatu, Estado
de São Paulo. Seguiu para o Curso de Letras Neolatinas e, posteriormente, de
Pedagogia, ambos no então Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus,
hoje Universidade do Sagrado Coração, em Bauru, São Paulo. Defendeu tese
de doutorado em Educação e Livre-Docência em Psicologia na Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

1 Prof. Titular e Pro-Reitor de Planejamento e Coordenação Geral da citada Universidade.
Endereço para correspondência: Departamento de Psicologia - UFRN - Caixa Postal 1622 -
CEP 59078-970 - Natal - RN - E-mail: ohy@uol.com.br
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O seu interesse pela Psicologia foi despertado muito cedo, pelas muitas
leituras que fazia. Introvertido confesso, encontra um livro sobre quiromancia
em um sebo de São Paulo e passa a utilizar as técnicas recém-aprendidas para
relacionar-se com os (e as) colegas. Como ele próprio dizia, a “dona” Psicologia
entrou em sua vida pela porta dos fundos, pelas ciências ocultas.

Ao lado dessas leituras, uma influência importante foi a do professor
Guaraciaba Trench, então responsável pela disciplina de Psicologia da Educação.
Também Lourenço Filho foi um grande incentivador dos seus estudos sobre
Psicologia, sobretudo pelo interesse comum pela Grafologia, estudo conduzido
a partir de referências lingüísticas, didáticas e psicológicas.

Lourenço Filho, Lauro de Oliveira Lima e Mira y López foram, certamente,
interlocutores importantes na sua formação. Mas, como pioneiro da Psicologia
no Brasil, o professor Minicucci foi, sobretudo, um expoente. Como tal, nunca
respeitou os limites impostos pela academia, ampliando seu espectro de estudos
para campos do saber e tendências que não eram, necessariamente, aqueles
em voga. O excerto abaixo, extraído de uma entrevista concedida à revista Estudos
de Psicologia (Natal), fascículo 1 do volume 3 de 1998, expressa bem essa
postura:

Só um autodidatismo tenaz, persistente e até teimoso à busca de
conhecimento, de contatos enriquecedores, de divulgação de descobertas e
pesquisas poderão incentivar o pesquisador solitário, que deve buscar as
próprias ferramentas, preparar o solo, adubá-lo, para colher os frutos. Deve
contar também com a indiferença, as vozes contrárias, o sentimento de inveja e
de invasão de campos tradicionalmente “senhores” e “proprietários” do
conhecimento, por direito e herança. Todas essas lutas deverá enfrentar o
autodidata, o pesquisador solitário, o homem no deserto de idéias, o calor da
indiferença, a secura do ambiente e a indiferença dos “senhores” do saber.
Essa luta enfrentamos e tivemos a coragem de vencer os percalços e contribuir
modestamente com pesquisas, quando ainda a metodologia científica
engatinhava. Que sirva de modelo e orientação àqueles que, na exuberância
dos frutos da universidade, acomodam-se ao saber feito, mal reproduzido e
memorizado, sem análise e, muito menos, sem síntese. Num recantar da mesma
melodia que se repete em bis sonoro, mas improdutivo. É preciso determinação,
coragem, dinamismo, criatividade, espírito inovador, gosto da pesquisa e, acima
de tudo, vontade de vencer contra tudo e contra todos.

Estudou e escreveu sobre muitos autores e assuntos, de Piaget a Lewin,
com destaque para Freinet (cujos ensinamentos aplicou em campos tão diversos,
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como na escola e na fábrica); da aplicação da Psicologia à Administração até a
criatividade, passando pelo ensino da redação, comunicação em grupo, análise
transacional, grafoanálise, relações humanas na escola e na família, orientação
vocacional... Em verdade, difícil é encontrar um tema sobre o qual ele não se
tenha debruçado, que não tenha sido alvo de sua atenção, de suas reflexões.

Algumas de suas obras são indispensáveis para a formação de psicólogos
(e não somente eles), como são os manuais sobre dinâmica de grupo e técnicas
de trabalho em grupo. Associado à sua atividade de consultoria a empresas,
publicou diversas contribuições no campo organizacional, a partir de diferentes
perspectivas analíticas. Deixou importante legado no campo da avaliação
psicológica – o Teste Palográfico é, certamente, um dos instrumentos mais
populares atualmente no Brasil. Seria impossível – e desnecessário – arrolar
toda a sua produção, desde aquelas iniciais publicadas nos Arquivos Brasileiros
de Psicotécnica, até a meia centena de títulos que figuram nos catálogos de
diversas casas editoriais e em todas as bibliotecas universitárias do Brasil.

Nascido em 25 de agosto de 1918, naquela serra de Botucatu cantada por
Angelino de Oliveira em Tristezas do Jeca, o professor Minicucci é um dos orgulhos
da cidade, condecorado pela Câmara Municipal de Botucatu com o título de
Botucatuense Emérito. Figura muito querida e respeitada, mestre e professor
como sempre foi tratado, teve, ao lado do trabalho acadêmico propriamente
dito, importante papel no campo da promoção social, ao presidir o Consórcio de
Menores, criando o movimento conhecido como as Creche Lar. Tratava-se de
um movimento comunitário que tinha como objetivo criar, em cada bairro, creches
nas casas de moradores, proporcionando às crianças alimentação, assistência
social e convívio no ambiente familiar. Para as crianças maiores, criou a Guarda
Mirim, uma espécie de estágio em empresas locais, que auxiliavam na
manutenção familiar e despesas com a educação.

O professor Minicucci sempre esteve ligado também à administração
acadêmica. Embora não fosse a atividade de sua preferência, ocupou a direção
do Instituto Toledo de Ensino, em Botucatu e, posteriormente, a direção geral
das Faculdades Metropolitanas Unidas, nos anos 1970. Além do magistério em
inúmeras instituições de ensino médio e superior em Botucatu, Bauru e São
Paulo, realizava atendimentos individuais e em grupos, além de supervisão clínica.

Ocupou, desde abril de 1982, a Cadeira 39 da Academia Paulista de
Psicologia, cujo Patrono é Antônio Miguel Leão Bruno. A Psicologia perde mais
um de seus pioneiros – e para nós, que tivemos o imenso privilégio de
compartilhar do seu convívio, do seu conhecimento, da sua generosidade, resta
a lembrança da sua grandeza.
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Uma última evocação pessoal: sempre que eu me recordo do Professor
Minicucci, vem-me à memória uma imagem, de um fato ocorrido no primeiro
Natal que passei em sua casa no início dos anos 70. Família italiana, as
comemorações natalinas sempre ocupavam um lugar de destaque, mesa farta
e muitos presentes sob a árvore cuidadosamente preparada pela esposa, dona
Dilce. Quando se aproximava o momento da ceia, onde estava ele? Sentado,
sozinho, no seu escritório, lendo e escrevendo... Cercado pelos familiares (que
tanto amava), exercendo a sua outra paixão: o estudo. Assim era o professor
Minicucci...

• Sólon Borges dos Reis
( 17/06/1917 - 09/09/2006)
Notas sobre sua Vida e Obra

A Diretoria

É com imenso pesar que cumpre-nos informar sobre o falecimento de
Sólon Borges dos Reis, Membro Benemérito desta Academia, título obtido pelos
significativos serviços prestados a ela e à Psicologia no País.

Registramos, neste Boletim, apenas algumas pinceladas de seu importante
legado como educador, jornalista, poeta e principalmente como Homem Público.
Formado em pedagogia pela Universidade de São Paulo e com cursos de
especialização nesta e em diferentes instituições de ensino, o saudoso Prof.
Sólon é considerado um verdadeiro baluarte no desenvolvimento da educação
no País. Como Deputado Estadual, em cinco mandatos, e Deputado Federal,
por três vezes, foi autor de uma variedade de projetos, muitos deles sobre temas
específicos da educação e sobre a criação de diversas instituições de ensino,
tão necessárias para o País. Foi incentivador do Centro Professorado Paulista
que leva seu nome. O seu legado em publicações compreendem 19 livros, além
de muitos artigos em jornais e revistas de grande circulação. Nos últimos anos,
dedicou-se ao Instituto de Estudos Educacionais Sud Minnucci, por ele criado e
organizado: um excelente centro de consultas bibliográficas, constante de 17
mil volumes especializados em ensino e magistério, à disposição do público em
geral.

Distinguido como Titular das mais prestigiadas Academias do País,
provando assim o seu expressivo legado e, mais ainda, um modelo de pessoa:
agradável e interessada a ajudar a todos aqueles que dela se aproximavam.

Por ocasião do velório do saudoso educador, acontecido na Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo, Samuel Pfromm Netto, ocupante da Cadeira
nº 5 desta Academia, proferiu as seguintes palavras:
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