1

Discurso Abertura da VI RA do IBNeC
Gramado 01/09/2016

Prezado sr. Presidente da VI RA do IBNeC, Prof. William Gomes,
Prezada sra. Presidente do Primeiro Encontro Brasileiro da “Human Behavior and Evolution Society”,
Profa Maria Emília Yamamoto,
Prezados colegas da diretoria do IBNeC, Profas. Dora Fix Ventura, Izabel Hazin e Prof. Alcyr Alves
de Oliveira,
Ilustres convidados e congressistas,
Bem-vindos à VI Reunião Anual do IBNeC e ao Primeiro Encontro Brasileiro da “Human
Behavior and Evolution Society”! Bem-vindos à bela cidade de Gramado! Muito obrigado pela
presença de cada um nesta sessão inaugural! Muito boa noite!
Dizem os matemáticos que 6 (seis) é o primeiro número perfeito, uma vez que a soma de seus
divisores perfeitos - 1, 2 e 3 - resulta em 6. Seis anos se passaram desde a fundação do IBNeC. Em
cada uma de nossas Reuniões Anuais, fomos gradativamente consolidando o sonho de criarmos uma
sociedade científica na área das neurociências com identidade própria na Psicologia. Antes do IBNeC,
existiam apenas duas associações que atendiam o nosso interesse acadêmico. A Sociedade Brasileira
de Neurociências e Comportamento (SBNeC), na área básica, e a Sociedade Brasileira de
Neuropsicologia (SBNp), na área clínica. Entretanto, nenhuma delas teve como berço a Psicologia. A
SBNeC sempre esteve associada à Biologia e a SBNp, à Neurologia. O IBNeC, por sua vez, nasceu na
ANPEPP (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia), sociedade científica que
atualmente também presido. O IBNeC é fruto do grupo de trabalho “Psicobiologia, Neurociências e
Comportamento”, que está presente na ANPEPP desde 2002. Ao ocuparmos esse espaço importante
na Psicologia, o IBNeC viabiliza algo que considero fantástico: congrega pesquisadores da área básica
e da clínica em um mesmo espaço. Abrimos as portas para que neurocientistas e neuropsicólogos
possam dialogar não apenas entre si, mas também com outras áreas da Psicologia.
Essa atividade na área da Psicologia faz com que o IBNeC ocupe hoje um lugar de destaque
nos mais diferentes órgãos e comitês de fomento à pesquisa. Durante esses seis anos, nunca tivemos
uma única resposta negativa de qualquer pedido de financiamento a eventos científicos que fizemos
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ao CNPq, CAPES, FAPESP, FACEPE, FAPERG ou FAURGS. A todas essas agências de fomento
nosso muito obrigado pelo apoio. Sem esses recursos não teríamos chegado até aqui!
Além dessas agências de fomento, foram fundamentais as parcerias que fizemos em cada uma
das nossas Reuniões. Agradecemos às nossas duas sociedades irmãs - SBNeC e SBNp -, além do INeC
(Instituto de Neurociências e Comportamento), que nasceu no Programa de Pós-Graduação em
Psicobiologia da USP-RP. As nossas Reuniões Anuais contaram também com as parcerias importantes
de vários programas de pós-graduação. São eles: Psicologia Clínica, da PUC-Rio; Farmacologia, da
UFSC; e Neurociência Cognitiva e Comportamento; da UFPB. Neste ano, tivemos o apoio do
Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFRGS. Como de costume, a Reunião Anual deste ano
contou também com a importante parceria da Professora Maria Emilia Yamamoto, que está realizando
conosco o Primeiro Encontro Brasileiro da “Human Behavior and Evolution Society”.
Toda essa pujança só foi possível porque existiram pessoas comprometidas com cada uma de
nossas Reuniões. Maria Lucia Simas, em Recife, Marco Callegaro, em Floripa, Leandro Malloy-Diniz,
em São Paulo, e Natanael Antônio dos Santos, em João Pessoa, dedicaram muito esforço para estarem
à frente na organização das Reuniões do IBNeC em anos anteriores. A cada um de vocês obrigado por
acreditarem nesse projeto. Obrigado também ao Professor William Gomes, que mobilizou uma
verdadeira “tropa de elite” para a coordenação da nossa VI Reunião Anual, aqui em Gramado. A
Lisiane Bizarro, Rosa de Almeida, Alcyr Alves de Oliveira, e Gustavo Gauer, parabéns pela impecável
organização deste evento.
Nossa Reunião em Gramado conta com cerca de 90 palestrantes, sendo 7 deles pesquisadores
internacionais dos mais diversos países. Um recorde desta Reunião foi a grande adesão ao
NeuroBright, nossa olimpíada em neuropsicologia e neurociência comportamental. Essa é uma
atividade divertida que mostra como é possível conjugar conhecimento na área básica e clínica em um
mesmo espaço. Além de um ambiente extremamente alegre e criativo, a começar pelos nomes das
equipes. Este ano tivemos a Código do WISC, Os neurosapiens, Dias de Luria, Span para recordar e a
minha preferida, as Parassimpáticas. O sucesso dessa atividade pode ser aferido pelas 28 equipes, que
participaram do NeuroBright, totalizando assim 84 alunos. Parabéns ao Daniel Mograbi, que vem
implementando essa atividade desde 2012, quando ela teve início na cidade de Florianópolis. Para que
pudéssemos gerenciar as 84 gratuidades do NeuroBright deste ano, tivemos o apoio do IBNeuro,
dirigido pelo Danilo Assis Pereira, que gentilmente se prontificou a financiar essa atividade.
Cerca de 400 congressistas estarão presentes em nossa Reunião. Um número relativamente
menor do que nos anos anteriores, provavelmente pelo fato de Gramado ser uma cidade
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consideravelmente dispendiosa e a situação econômica do Brasil não ser das melhores nos dias de hoje.
Entretanto, o numero de painéis não sofreu qualquer alteração em relação às Reuniões dos anos
anteriores. Mais uma vez, teremos em torno de 200 trabalhos que serão apresentados nos próximos
dois dias. Para mim, os painéis representam a tônica da nossa Reunião. É o momento em que nossos
estudantes podem debater seus trabalhos com pesquisadores renomados da área, fortalecendo a
formação acadêmica e a atividade científica dos nossos alunos. A cada um dos avaliadores de painéis
um “muito obrigado” especial. É exatamente essa discussão que dá vida e entusiasmo ao nosso
encontro.
Neste ano, implementamos uma atividade com grande importância social. “Neurociência na
Praça” é uma atividade que busca levar o IBNeC à população local da cidade onde realizamos o nosso
evento. Tem como objetivo divulgar o conhecimento produzido pela neuropsicologia e pela
neurociência para o público em geral. Parabéns ao Luis Anunciação pela dedicação quase que
inesgotável para tornar essa atividade uma realidade.
“Neurociência na Praça” soma-se a várias outras atividades que desenvolvemos ao longo destes
6 anos. Em particular o “IBNeC na Escola” e o “IBNequinho”, assim como a Revista Psychology &
Neuroscience, que acaba de publicar o terceiro número deste ano pela “American Psychological
Association”.
Foram sementes como essas que germinaram, criaram raízes, cresceram e começaram a
frutificar. Um provérbio judaico diz o seguinte: dê a seu filho raízes; mais tarde, asas. Ao longo desses
anos, o IBNeC fincou raízes sólidas no rigor acadêmico. Raízes essas que permitiram com que o
IBNeC pudesse ter grande capilaridade dentro e fora da Psicologia. Agora é o momento de criar asas
e, assim, atingir novos horizontes. Serão essas asas que irão fomentar a independência, segurança e
autoconfiança necessárias para lidar de forma adequada com os mais variados problemas que estão por
vir. Estamos cientes de que os próximos anos serão difíceis para o nosso país, de uma forma geral, e
para o meio acadêmico, em particular. Por essa razão, asas serão fundamentais. Como diz o lema da
PUC-Rio, “Alis Grave Nil”, ou seja, nada é pesado quando se tem asas.
A nossa Reunião Anual aqui em Gramado marca a primeira renovação da diretora do IBNeC
desde a sua fundação, em 2009. No encerramento de nossa Reunião Anual teremos nossa assembleia
que irá eleger a nova diretoria. Desejo todo o sucesso do mundo para os novos membros que irão
dirigir o IBNeC pelos próximos anos. O espírito de liderança é fundamental para que todas as
atividades que desenvolvemos até aqui possam ser consolidadas e outras que ainda precisam ser
melhor estruturadas, como, por exemplo, as reuniões regionais e a certificação em neuropsicologia
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clínica. Preparem-se, pois o trabalho é intenso! Mas, no final, esse trabalho vale à pena. Isso foi
exatamente o que o nosso querido e saudoso César Ades disse quando foi homenageado em nossa
primeira Reunião Anual no Rio de Janeiro. O sentimento de realização profissional vale cada minuto
de trabalho dedicado à atividade acadêmica.
E essa é exatamente a sensação que tenho ao final destes seis anos de gestão junto ao IBNeC:
um extraordinário sentimento do dever cumprido. Dora, Alcyr e Izabel, foi um privilégio trabalhar
com cada um de vocês. Obrigado por chegarmos todos juntos até aqui. Tivemos a oportunidade de
construir um espaço acadêmico que contribui para o progresso da Psicologia em nosso país!
Para terminar, confesso que sou uma pessoa de muita sorte. Além de uma diretoria
extremamente comprometida, sempre tive ao meu lado, desde a graduação, um amigo inseparável.
Mais do que compartilhar sonhos pessoais e profissionais, Pedro sempre foi um grande parceiro na
minha trajetória acadêmica.
Mas a verdade é que eu jamais estaria aqui, fazendo parte da história do IBNeC, se eu não
tivesse conhecido minha querida esposa. O apoio incondicional da Rosane, especialmente nos
momentos mais difíceis nestes 28 anos de casamento, foi fundamental para ter uma relação familiar
estável. Com ela tivemos dois filhos sensacionais: Julia e Victor. Reconheço que deveria ser um pai e
marido mais presente. Mas, nem tudo é perfeito. Quem sabe agora talvez seja o momento de pagar
uma parte dessa dívida? É exatamente por essa razão que gostaria de dedicar a minha gestão destes
seis anos à frente do IBNeC à minha esposa Rosane e meus filhos Julia e Victor.
Muito Obrigado

J. Landeira-Fernandez
Presidente do IBNeC

