Discurso de Abertura
São Paulo, 21/11/2013

Prezadas autoridades aqui presentes, professores, palestrantes, congressistas, muito boa
noite! Finalmente chegamos a São Paulo! Para nós do IBNeC, é um privilégio ter a
oportunidade de participar deste evento em parceria com a Sociedade Brasileira de
Neuropsicologia (SBNp). Penso que as duas sociedades apresentam perfis distintos. A
SBNp nasceu em um ambiente clínico interdisciplinar, com profissionais atuando em
diversas áreas da saúde, tais como neuropsicólogos, psiquiatras, neurologistas e
fonoaudiólogos. O IBNeC, por sua vez, nasceu em um ambiente bem mais circunscrito,
formado por pesquisadores e professores que atuam na área da neurociência e da
neuropsicologia, trabalhando diretamente na formação de psicólogos. Essas diferentes
características possibilitam a troca de experiências e fomentam o diálogo, permitindo
que essas instituições possam aprender uma com a outra. Por essa razão, este é um
momento importante para a nossa área. A atuação conjunta do IBNeC e da SBNp
potencializa o desenvolvimento da neuropsicologia no Brasil. Certa vez, o poeta
espanhol Antonio Machado escreveu uma passagem que, para mim, ilustra bem o
processo de formação de identidade da neuropsicologia no contexto da psicologia
brasileira. Disse o poeta: “Caminhante, não existe caminho. O caminho se faz ao
andar”. Eventos dessa natureza, como o que estamos realizando aqui em São Paulo,
pavimentam estradas que estamos construindo juntos. Em particular, destaco o processo
de certificação em neuropsicologia, cujo pontapé inicial ocorreu hoje. Esta é uma
ocasião histórica e deve ser compreendida como um processo de grande reflexão e
responsabilidade.

Histórico também é o fato de a nossa mesa de abertura contar com a presença de ilustres
representantes das entidades mais significativas da psicologia nos dias de hoje. Além
dos membros das diretorias do IBNeC e da SBNp, encontra-se conosco o Prof. William
Gomes, Presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia

(ANPEPP), o Prof. Ricardo Gorayeb, presidente eleito da Sociedade Brasileira de
Psicologia (SBP), e a Profa. Mariza Borges, presidente do Conselho Federal de
Psicologia (CFP). Não é por acaso que autoridades desse quilate estão presentes nesta
ocasião. Todos nós temos um mesmo norte, uma mesma direção. O nosso horizonte é o
de melhorar a formação acadêmica do estudante de psicologia e, consequentemente,
aumentar a qualidade profissional da área. Vivemos um período onde as várias áreas da
psicologia estão se

organizando profissionalmente em

sociedades.

Nós da

neuropsicologia estamos fazendo o nosso trabalho. E ele precisa ser muito bem feito!
Como escreveu o famoso escritor alemão Goethe, "Trate um homem como ele é, e ele
permanecerá como ele é. Trate um homem como ele pode e deve ser, e ele vai se tornar
como ele pode e deve ser." Penso, - portanto, que devemos ter critérios de excelência
para formar uma classe de profissionais de qualidade. Esse é o primeiro passo para
construirmos grandes avenidas de mão dupla, onde possa existir integração entre
pesquisadores e clínicos das mais diferentes áreas profissionais. A neurociência é uma
área interdisciplinar, tanto no seu aspecto básico como na prestação de serviços.

Nos próximos dois dias, todos nós teremos a oportunidade de testemunhar essa
fantástica interlocução. Mais de 100 convidados estarão envolvidos em mais de 120
atividades, como cursos, que ocorrerão no dia de hoje, conferências e mesas redondas,
além das atividades do Centro de Estudos Avançados em Neuropsicologia (CEAN),
coordenado pela Profa Rochele Fonseca. Duzentos e quarenta paineis serão avaliados
por mais de 40 professores. Mais uma vez, o NeuroBright (as olimpíadas em
neuropsicologia e neurociência comportamental), realizado no dia de hoje, foi um
sucesso. Teremos também a chance de homenagear duas grandes personalidades da
Neuropsicologia Clínica do Brasil: as professoras Beatriz Lefévre e Cândida Camargo.
Ou seja, o que há de melhor na neuropsicologia. Para mim, este é de longe um dos
maiores eventos nacionais da nossa área.

Para terminar, quero parabenizar a SBNp por estar à frente da organização deste
evento. Como um irmão mais novo nessa família, estamos orgulhos de chegarmos
juntos até aqui. Estamos juntos tanto nos acertos como nos erros. E, se cometemos
erros, vamos juntos aprender com eles, para podermos evitá-los na nossa próxima
reunião em conjunto, em 2014, na cidade de Belo Horizonte.

Muito obrigado,
J. Landeira-Fernandez
Presidente do IBNeC

