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• • • • • O Legado da Psicologia para o Desenvolvimento Humano –
2ª. Fase

The Legacy of Psychology for the Human Development - 2nd. Stage
Lino de Macedo (Cad. nº. 22)1

Instituto de Psicologia
Universidade de São Paulo (USP)

Resumo: São palavras do autor no ato de apresentação e quando foi distribuída a coleção
O Legado da Psicologia para o Desenvolvimento Humano – 2ª. Fase (três DVDs e livro),
ocorrido no dia 24/09/2010, na Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto de Psicologia da
USP. Conforme o previsto, a coleção teve o seu destino certo. Foram distribuídas aos
Acadêmicos e laureados da Academia, aos representantes do CFP e aos CRPs, bem
como às bibliotecas de Psicologia pertencentes à ReBAP (Rede de Bibliotecas da Área
de Psicologia).

Palavras-chave: história da Psicologia, depoimentos, legado.

Abstract: These are the words expressed by the author during the presentation act and
also when the collection of three DVDs and a book of “The Legacy of Psychology for the
Human Development - 2nd. Stage” were distributed. This occurred on September 24th.,
2010 in the Dante Moreira Leite Library of the University of Sao Paulo’s Institute of
Psychology. According to what was expected, this collection had its correct distribution.
This material was provided to the Academics and laureates of the Academy, to the
representatives of the CFP and CRPs, as well as to the libraries of Psychology belonging
to the ReBAP (Libraries’ Network in the Area of Psychology).

Keywords: History of Psychology, testimonies, legacy.

Propósitos
Estamos aqui para participar da segunda fase de depoimentos de dez

membros da Academia Paulista de Psicologia. É através destes depoimentos
que nossa Academia quer registrar o legado da Psicologia para o desenvolvimento
humano. Segundo o dicionário, legado, do latim legatu, é o mesmo que dádiva
deixada em testamento. Trata-se de um valor previamente determinado, ou objeto
previamente individuado, que alguém deixa a outrem por meio de testamento.
Em termos figurados, refere-se àquilo que transmite a outrem, que uma geração,
escola literária, transmite à posteridade. E desenvolvimento refere-se a
transformações significativas no processo de vida ou conhecimento, que alteram
nossa forma de pensar e agir, como pessoa, grupo ou instituição. Nossa
Academia, através de seus membros, quer assim testemunhar contribuições
da Psicologia para todos nós e os que irão nos suceder, cedo ou tarde. Quais
foram os aspectos principais destas transmissões? O que estas pessoas, em
nome da Psicologia, fizeram em favor de todos? O que pensam, elas mesmas,
sobre estes fazimentos? O que escreveram sobre isto? O que sintetizam como

1  Docente do PSA em nível de graduação e pós-graduação. Contato: Rua Acangueruçu, 204, V.
Pirajussara – CEP 05579-021 – São Paulo – SP – Brasil. E-mail: limacedo@uol.com.br
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sua principal contribuição ou legado? São estes os principais objetivos deste
projeto.

Apreciar contribuições pessoais a uma profissão ou área do conhecimento,
a Psicologia em nosso caso, pede uma reflexão, ainda que breve, sobre seu
lugar em outras formas mais gerais de transmissões. Significa, igualmente,
valorizar o lugar especial da Psicologia em nossa memória coletiva; implica -
por valioso - preservar nosso passado, mas também antecipar o que não vale a
pena esquecer em nosso futuro.

O Dicionário de Psicologia da Associação Americana de Psicologia propõe
dois significados gerais de Psicologia, e, em seguida, os de 139 formas de
Psicologia.

- O estudo da mente e do comportamento. Historicamente, a psicologia
era uma área da filosofia. Ela é agora uma disciplina científica distinta
consistindo de diversos ramos de pesquisa importantes (por exemplo,
psicologia experimental, psicologia biológica, psicologia cognitiva,
psicologia do desenvolvimento, psicologia da personalidade e psicologia
social), bem como diversas subáreas de pesquisa e psicologia aplicada
(por exemplo, psicologia clínica, psicologia industrial/organizacional,
psicologia escolar e educacional, psicologia da saúde, neuropsicologia,
psicologia transcultural). A pesquisa em psicologia envolve observação,
experimentação, testagem e análise para explorar os processos ou
estímulos biológicos, cognitivos, emocionais; pessoais e sociais,
subjacentes ao comportamento humano e animal. A prática da psicologia
envolve o uso de conhecimento psicológico para qualquer um de diversos
propósitos: entender e intensificar o comportamento em vários cenários
de atividade humana (por exemplo, escola, local de trabalho, sala de
tribunal, estádio esportivo, campo de batalha, etc.); e melhorar projeto de
maquinário e construção para uso humano.
- A suposta coleção de comportamentos, traços, atitudes, e outros, que
caracterizam um indivíduo ou um grupo (por exemplo, a psicologia das
mulheres).

Pelo que lemos acima, a Psicologia, como área do conhecimento, expressa
atualmente uma de nossas heranças. Trata-se da herança comportamental,
daquilo que fizemos, pensamos ou sentimos e que teve valor de história, pois
marcou, influenciou nosso presente, passado ou futuro. Com este projeto, nossa
Academia quer, assim, registrar os feitos e as ideias de seus membros e, através
deles, cultivar a memória de nossa área, daquilo que ela não pode esquecer,
pois nos permite compreendê-la, acompanhar seus avanços, destacar seus
interesses e apreciar suas contribuições para o enfrentamento de nossos
problemas, além de promover sua construção teórica e metodológica.

Nossa herança comportamental, como pessoas ou grupos, é
interdependente de duas outras heranças ou formas de transmissão. Uma delas

Bol. Acad. Paulista de Psicologia, São Paulo, Brasil - V. 30, no 79, p. 302-305



304

é a herança biológica ou genética; a outra, nossa herança simbólica, social,
cultural, educacional. Não há comportamento sem um corpo, com todas as
estruturas e funções que o compõem. Este corpo tem uma história
comportamental, mas também biológica, orgânica. Somos o legado de nossos
genes. O script do que foi traçado no combinatório das possibilidades geradas
em sua constituição e alimentadas, para melhor ou pior, nas formas de nossas
interações físicas, psicológicas e sociais. Ele é a memória viva de nossa história
coletiva, como membro de uma espécie, e de nossa história particular, de nossa
história de vida ou de nossa história experiencial. Ele marca o começo, o meio e
o fim de nossa jornada como seres humanos e como testemunhas e beneficiários,
através de nossos comportamentos, do tempo em que vivemos. Traduzir a
herança genética, as condições orgânicas em comportamento e história individual
e social, este é um dos nossos maiores desafios. Nos depoimentos que compõem
O Legado da Psicologia para o Desenvolvimento Humano, podemos observar o
que os depoentes fizeram ou pensaram, através de seus comportamentos
refletidos em seus corpos, pensamentos e comunicações.

A terceira forma de herança é a herança simbólica, isto é, a herança social,
cultural e educacional. Somos o legado das coisas e valores que as pessoas e
instituições nos transmitiram. Sem seus cuidados e a importância que nos
atribuíram não teríamos sobrevivido ao começo de nossas vidas. A herança
simbólica é, pois, a história encarnada em práticas comportamentais de pessoas
e grupos que transmitem, complementarmente, aquilo que a herança genética
jamais poderia prover como informação. Em outras palavras, nosso
comportamento depende de um corpo, mas também das transmissões
simbólicas e educacionais graças às quais apreendemos o mundo, passamos
a fazer parte dele. Mas, se não somos nada sem os outros, os outros não podem
ser por nós, não podem se comportar, isto é, agir, pensar ou sentir em nosso
lugar.

Isso nos traz de volta aos nossos depoentes. O que fizeram de significativo
em favor do desenvolvimento da Psicologia e através da particularidade ou
especificidade de suas escolhas temáticas, teóricas ou metodológicas? Qual
foi seu legado para o desenvolvimento desta área? O que quiseram registrar
como mais significativo na memória de sua atuação profissional, científica ou
docente? O que deixaram como herança simbólica para a Psicologia?

As três heranças mencionadas - genética, simbólica e comportamental -
sintetizam em cada um de nós uma história de vida, a história de nossas
experiências. Nesta história estão as marcas do que pudemos ser, do que
pudemos fazer ou contribuir. Ao serem relatadas essas histórias tornam-se
públicas, podem ser compartilhadas e, quem sabe, cooperam para o
desenvolvimento e a crítica de nossa área em dado tempo de seu desenrolar
histórico. Através destes depoimentos, conhecemos um pouco da Psicologia no
Brasil, nas circunstâncias e possibilidades de seu tempo.
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A coleção
Em sua segunda fase, a coleção apresenta dez depoimentos de

Acadêmicos sobre aspectos de sua vida e obra no campo da Psicologia. Os
depoimentos são feitos em duas versões: uma escrita, onde destacam aquilo
que pensam ter sido uma de suas principais contribuições ao campo da Psicologia
e mencionam as referências bibliográficas de suas publicações mais relevantes;
outra, em forma de vídeo, onde falam, de aspectos de sua vida e obra em termos
mais gerais. Tem-se, assim, dois registros das memórias: um oral e outro,
escrito. Através deles, a Academia Paulista de Psicologia realiza, como
mencionamos, seu projeto “O legado da Psicologia para o Desenvolvimento
Humano”.

Este trabalho foi realizado com o apoio institucional do CRP – 6ª. Região.
Nas histórias poderemos compartilhar aspectos marcantes da vida pessoal,
profissional, formação acadêmica, pessoas e lugares que foram importantes na
vida dos depoentes.

Os depoimentos orais estão apresentados em três DVDs e os
depoimentos escritos em um único livro. Os conteúdos dos DVDs são os
seguintes:

DVD 1
- Apresentação - Arrigo Leonardo Angelini (Presidente da APP)
- Jogar para aprender a pensar e a se relacionar - Lino de Macedo
- Uma trajetória de vida com a avaliação psicológica - Eda Marconi Custódio

DVD 2
- Da Psicologia Hospitalar à Psicoterapia Familiar - Mathilde Neder
- Contribuição pessoal para uma perspectiva psicológica da Fenomenologia -

Yolanda Cintrão Forguieri
- Por uma abordagem biológica do comportamento - César Ades
- O desenvolvimento psicológico na sua interface com as Neurociências - Ceres

Alves de Araújo

DVD 3
- O decorrer de uma vida em prol da psicopatologia da criança - Francisco

Baptista Assumpção Jr.
- Tendências contemporâneas em Gestão de Pessoas - Roberto Kanaane
- Desenvolvendo no Brasil a Psicossíntese, uma abordagem positiva, humanista

e transpessoal – Marina Pereira Rojas Boccalandro
- Neuropsicologia: mente e cérebro - uma relação contínua - Elsa Lima

Gonçalves Antunha

Como um dos depoentes, sou grato ao imenso trabalho das pessoas e
instituições que tornaram este projeto possível, em especial à nossa querida
Professora Aidyl M. de Queiroz Pérez-Ramos.
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