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EDITORIAL

Arrigo Leonardo Angelini1

Cadeira nº 4, “Almeida Júnior”

Ao completar esta Academia 25 anos de existência no final do corrente
ano, é mister rememorar os seus primeiros tempos, reverenciando aqueles que
marcaram época na constituição deste sodalício: Carlos del Nero, seu primeiro
Presidente, e Oswaldo de Barros Santos (in memoriam), também grande
incentivador desta agrupação científica de notáveis profissionais desde sua
instituição.

Memorável foi a Sessão Solene de sua instalação oficial e posse de seus
primeiros Titulares e membros Beneméritos, que teve lugar a 22 de agosto de
1980. As palavras inaugurais do seu primeiro Presidente, Carlos del Nero, e de
Oswaldo de Barros Santos, representante dos Acadêmicos empossados,
descrevem o valor representativo dessas personalidades e a vigência, ainda
atual, de suas previsões sobre o desenvolvimento da ciência psicológica no
País. É oportuno citar trechos de seus pronunciamentos na ocasião, que refletem
o valor exponencial de suas palavras:

Carlos del Nero
Eis que surge o momento – 1979! Esse ano representa um marco importante na

História da Psicologia como ciência, porque nele se comemora o centenário da
fundação do Laboratório de Leipzig, o primeiro do mundo destinado à investigação
experimental no campo da Psicologia. É o nascimento de uma nova ciência. E esta
solenidade representa a homenagem que se presta no dia 31 de dezembro de
1979, com a fundação da Academia Paulista de Psicologia, ao centenário da
Psicologia como ciência.

E assim dissipam-se as dúvidas porque o significado desse laboratório, humilde
e despretensioso em suas origens, agiganta-se com o tempo, mercê à importância
que o seu fundador – Wilhelm Wundt – oferecera à nova ciência. E isso tudo
reforçou a velha idéia, conduzindo-nos à reflexão sobre o dever imperioso de não
só reverenciar o passado mas, também, de respeitar o presente e, sobretudo,
acreditar no futuro da ciência, de cujo desenvolvimento somos testemunhas na
atualidade. E a idéia, transformada em Academia, basicamente se estriba nesses
preceitos, (...) ressaltando-se o aspecto essencial: produzindo, realizando,
pesquisando, definindo, para que a ciência psicológica possa, efetivamente, ocupar
o seu verdadeiro lugar, de destaque, de respeito, de consideração e de ajuda a
quem dela precisar.

1 Presidente da Academia. Endereço para correspondência: Rua Boytac, 60 - CEP 05673-080-
São Paulo, SP. - Tel/Fax: (11) 3032-2184 / 3032-3103 - E-mail: a.angelini@ajato.com.br
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Oswaldo de Barros Santos:
Uma Academia, a exemplo da escola criada por Platão, situada nos jardins

do herói Academus é, sobretudo, um centro de cultura e de reflexão, um núcleo
onde o universo das idéias é sectorizado em determinada área do saber, no caso a
Psicologia, em todos os campos de sua atuação, na sua ótica científica, técnica,
legal e ética. Não é uma sociedade a mais, porém um centro que, desvinculado de
compromissos formais ou de filiação partidária, pode refletir os problemas da pessoa
e congregar aqueles que, pela sua formação profissional, pelos seus conhecimentos
e pela sua participação, podem contribuir para ajudá-la. Porisso, não podemos
deixar de lembrar – restringindo-nos aos paulistas já falecidos – aqueles que foram
autênticos Acadêmicos: Lourenço Filho, Sampaio Dória, Roberto Mange, Fernando
de Azevedo, Dante Moreira Leite, Raul de Moraes e muitos outros. Sobre Roberto
Mange, Patrono da Cadeira que ocupo, sinto-me reconfortado ao simplesmente
mencionar essa figura inolvidável de engenheiro, Professor Emérito da Universidade
de São Paulo, primeiro Psicólogo industrial do Brasil e primeiro Presidente da
Sociedade de Psicologia de São Paulo (...)

Ao agradecer a generosa homenagem que a todos nós é prestada e cuja
tarefa foi a mim atribuída, creio interpretar a opinião de meus pares no sentido de
dizer que não se afasta de nós, paralelamente, a responsabilidade que assumimos
como membros deste colegiado. Penso que nos vemos como psicólogos e como
cidadãos; que não nos sentimos limitados ao lirismo acadêmico ou ao platonismo
filosófico, mas em atitude de trabalho, pronta a enfrentar problemas que possam
envolver a Psicologia como ciência e profissão, e sobre as relações desse duplo
objetivo com o bem estar humano, individual e social.

Nossa posição, como cidadãos e membros de uma Academia, implicaria,
igualmente em nossa participação como agentes de suporte ou de mudanças naquilo
que o contexto social indicar como necessário para o bem estar humano e social.
Como psicólogos, não podemos silenciar, nem nos refugiar em um comodismo
alienado. A pessoa humana – em que pese a redundância da expressão, hoje sofre
crise existencial e de valores, no Brasil como em todo o mundo, acentuada pelas
marcantes diferenças culturais e sócio-econômicas e pelo desgaste de uma
tecnocracia não humanística; é esmagada pelos produtos de uma sociedade de
consumo que mais se concentra nos lucros do que na utilidade do que produz.
Nessa luta para sobreviver, a pessoa reprime-se e seu comportamento se desloca
em outras direções, de acordo com Freud; responde às contingências de
reforçamento, segundo Skinner; procura auto regular-se, como explica o modelo
regeriano; fecha-se na sua couraça muscular, como diz Reich; busca emitir o grito
primal proposto por Janov ou um novo existir sartriano. E, como coloca Frankl,
tudo isso para achar um sentido na vida, já que Deus para muitos está ausente.
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Este quadro, se de um lado identifica diferentes e mesmo antagônicas
explicações sobre o comportamento humano, por outro, demostra a preocupação
constante do homem em conhecer a si mesmo, embora lhe seja difícil ser, a um só
tempo, juiz e participante de suas próprias ações. É certo que temos limitações
técnicas e científicas. Não é menos certo, porém, que todo o acervo de dados que
aqui e ali se colhe em Psicologia e nas ciências afins, pode ser estudado, sintetizado,
quando possível, e canalizado em benefício dos seres humanos.

A partir desses acontecimentos iniciais, passaram-se treze Diretorias
movidas pelos mesmos ideais, cujas ações constituíram-se em sólidos pilares
para a construção e desenvolvimento da história da Psicologia no País, muitos
deles inseridos neste Boletim, através de suas numerosas publicações. São
provas dessas realizações, os registros no presente número, das realizações
da Academia e das atividades de seus membros, assim como trabalhos de
conteúdo científico e profissional, sobre História da Psicologia, relatos de
pesquisas, resenhas de livros e informações sobre congressos e outros eventos
científicos.

Nesta edição ganham relevância as contribuições sobre História da
Psicologia no resgate da memória de um de nossos Patronos – Aníbal Cipriano
da Silveira Santos, quem muito contribuiu para a evolução da Psicologia no País,
sobretudo nos seus aspectos clínicos e sociais. Associado a essa perspectiva,
este número registra o resgate histórico e os progressos atuais de uma clínica-
escola, de natureza psicológica, considerada a primeira no gênero fundada no
Brasil. Trabalhos mais recentes são igualmente publicados, como relatos sobre
congressos atuais, programas especiais da prática psicológica e eleição da
Diretoria da Sociedade de Psicologia de São Paulo, entidade de longa existência
no Brasil.

Os relatos de pesquisa publicados nesta edição constituem temas de
relevância na atualidade, como os referidos à criatividade, à competência social
e ao valor histórico de um cientista fenomenólogo. As resenhas apresentadas
são de obras recentes, de caráter nacional e internacional, sobre assuntos
emergentes. São registrados também na organização deste número, os eventos
de natureza psicológica que serão realizados proximamente.

Como síntese deste editorial, ao reverenciar duas personalidades
iniciadoras deste movimento acadêmico, temos a certeza de que seus legados
têm sido frutíferos nos anos transcorridos da existência desta Academia,
constituindo um incentivo aos estudiosos para prosseguirem o caminho por eles
traçado, em benefício da ciência que nos ocupa.
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