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1 Alusão ao título do livro de Edgar Morin, Science avec Conscience (1990). Entendemos que C.
Ades fazia Ciência incorporando os dois sentidos de consciência: ético e intelectual, descritos
por aquele autor. “Üma ciência empírica privada de reflexão e uma filosofia puramente
especulativa são insuficientes, consciência sem ciência e ciência sem consciência são
radicalmente mutiladas e mutilantes” (Morin, 2005, p. 11).
2 Psicóloga, Profª. Associada do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São
Carlos e do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção (EESC – USP).  Contato:
Alameda das Crisandálias, 616/32 – Cidade Jardim – São Carlos, SP. CEP 13566-570, Brasil.
E-mail: doris@ufscar.br
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Resumo: Este artigo trata da vida e obra do Prof. Titular César Ades (in memoriam)
que ocupou a cadeira no. 19 da Academia Paulista de Psicologia. Foi psicólogo,
com grande erudição, e destaque entre os principais nomes da Universidade de
São Paulo (USP-SP). Notabilizou-se na construção da teia da História da
Psicologia nessa Universidade, onde atuou durante 47 anos. Foi Diretor do
Instituto de Psicologia e do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de
São Paulo (IEA-USP). Instituiu novas direções de pesquisa e fez acréscimos
decisivos ao conhecimento científico, notadamente na área de Etologia.
Trabalhou na divulgação científica de temas controvertidos, como a evolução da
consciência, direito do animal e comportamento sexual. Primava pela estética,
pela história (memória) e pelo respeito em todas as relações. O presente trabalho
parte da coerência de C. Ades, que ia da situação experimental, nas pesquisas,
ao cotidiano. Também inclui curiosidades que evidenciam sua grandeza humana.
A seguir, falando do cientista e gestor, destaca sua concepção do IEA como
lugar privilegiado para pensar. Na última parte, estão manifestações de gratidão,
notadamente por seu importantíssimo legado à Psicologia. C. Ades indicou a
importância de uma epistemologia que situa os assuntos psicológicos num
contexto conceitual mais amplo, fazendo justiça à complexidade dos organismos
vivos.

Palavras-chave: Psicologia, Consciência, Etologia, Direito animal, Pensamento
Complexo, Paradigma Sistêmico.

Abstract: This paper presents the life and work of Professor César Ades (in
memoriam) who occupied the chair no.19 of the São Paulo Academy of
Psychology. He was a psychologist, with great erudition, and prominent among
the leading names of the University of São Paulo (USP-SP). His name is very
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important in the construction of the web of the History of Psychology at that
University where he served for 47 years. He was Director of the Institute of
Psychology and also Director of the Institute for Advanced Studies, at the
University of Sao Paulo (IEA-USP). He established new research directions and
made critical additions to scientific knowledge, especially in the field of Ethology.
He worked for disseminating scientific and controversial issues as the evolution
of consciousness, animal rights and sexual behavior. He appreciated the
aesthetics and history (memory) and he was very respectful in all relationships.
This article begins with the coherence of Cesar ranging from the experimental
situation, in research, to the everyday life. It also includes curiosities that reveal
his human greatness. Then, speaking of the scientist and manager, it highlights
his conception of the IEA as a privileged place for thinking. In the last part, there
are expressions of gratitude, especially for his important legacy to psychology.
C. Ades indicated the importance of an epistemology that situates psychological
issues in a broader conceptual context, doing justice to the complexity of living
organisms.

Keywords :  Psychology, Consciousness, Ethology, Animal Rights, Complex
Thinking, Systemic Paradigm.

Resumen: Este artículo trata sobre la vida y obra del Profesor Titular César
Ades (in memoriam) quien ocupó la silla número 19 de la Academia Paulista de
Psicología. Fue un psicólogo con amplios conocimientos,  destacándose entre
los principales nombres de la Universidad de São Paulo (USP-SP). Resalta
como protagonista en el tejido de la Historia de la Psicología en esta Universidad,
donde actuó durante 47 años. Fue director del Instituto de Psicología y del Instituto
de Estudios Avanzados de la Universidad de São Paulo (IEA-USP). Abrió nuevos
rumbos en el campo de la investigación, haciendo aportes significativos al
conocimiento científico, especialmente en el área de Etología. Trabajó en la
divulgación científica de temas controversiales, tales como la evolución de la
conciencia, derecho animal y comportamiento sexual. Priorizaba la estética, la
memoria histórica y el respeto en todas las relaciones. El presente trabajo parte
de la coherencia de César Ades, desde las situaciones experimentales, las
investigaciones hasta lo cotidiano. También incluye curiosidades que evidencian
su grandeza humana. Seguidamente, como científico y director destacando su
concepción  del IEA como un lugar privilegiado para pensar. En la última parte,
se presentan las manifestaciones de agradecimiento por su importantísimo
legado a la Psicología. César Ades señaló la importancia de una epistemología
que situase los asuntos psicológicos en un contexto más amplio, haciendo justicia
a la complejidad de los organismos vivos.

Palabras claves: Psicología, conciencia, derecho animal, pensamiento complejo,
paradigma sistémico.
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1. Coerência – da situação experimental ao cotidiano
Nasceu no dia 08 de janeiro de 1943, diz seu RG, registro “visível”,

mas, no “escondido” (sic. C. Ades), foi no dia 07 de janeiro de 1943 que
veio à luz no Cairo (Egito). Partiu deste mundo, na primeira hora do dia 15
de março de 2012 (registro oficial, “visível”), mas sabe-se que partiu antes...
(escondido”?). Quem estaria, assim, brincando de esconde-esconde
conosco? Ora, só podia ser o César (como era chamado)! A grande mídia,
os informativos científicos, os jornais eletrônicos e as redes sociais
noticiaram o óbito do grande cientista, Professor Titular (1994) da
Universidade de São Paulo (USP-SP), César Ades.

Ele era o contador de muitas histórias que apreciava o registro “aberto”
e o “fechado”i; o “visível” e o “escondido”, como na situação experimental
com Sofia, a cachorrinha que frequentou seu laboratório no Instituto de
Psicologia (IP) da Universidade de São Paulo (USP), esta Universidade,
uma das principais instituições de pesquisa no Brasil e no mundo. A
propósito dessa pesquisa, ver “A dog at the key board: using arbitrary signs
to communicate requests”, publicação de 2008, em coautoria com A. P.
Rossi. Lembremos ainda a duplicidade referida inicialmente e, ao mesmo
tempo, transcendência, na seguinte metáfora: “A teia, exemplo tradicional
de fixidez comportamental, é plástica e sujeita à aprendizagem” (Ades, 2010,
p. 77). Teia essa que encantava C. Ades e, muito antes, ao filósofo
Aristóteles. Assim, pretendemos tecer um texto, agradecendo à Academia
Paulista de Psicologia (APP) pela oportunidade. Buscaremos, ao gosto do
Professor, “dar chance à beleza” (Ades, 2012).

O que ainda falar de César Ades?  Como ele próprio dissera (Ades,
2010), sempre é possível discorrer sobre outra face, entre as muitas que
compõem uma personalidade. E, assim, tecermos um texto sobre uma fonte
inesgotável de riqueza, como é o seu caso. Apreciador de Bach (“o visível”,
em termos musicais, se o confrontarmos a Mozart) e de Fernando Pessoa
(“o escondido” - dispensável maior explicação), nosso objetivo é compartilhar
um pouco da face humana, ou de “parte da história” (Ades, 2010, p. 66)
desse grande colega e amigo. Pensamos que uma teia assim, tentando
capturar o humano seria mais de seu agrado.  Ou seja, nossa pretensão é
falar da inteireza de César. A exemplo de outros grandes, como Leonardo
da Vinci e Darwin, o Professor servia-se de anotações. E, tanto em Ades,
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como em Darwin “não havia uma ruptura entre o domínio da vida e o domínio
da mente” (Ades, 2010, p. 87). Então, continuemos...

Seu processo de passar iniciou-se no dia 08 de março. “É a passagem
que se continua/ É a tua eternidade/ És tu.” (Epígrafe, Cecília Meireles).
Não sem antes avisar que, naquele dia, estaria lembrando o Dia Internacional
da Mulher. Também no dia 07 de março, escreveu: “li numa camiseta uma
inscrição que me fez pensar: GIVE PEACE A CHANCE. Não apenas esperar,
mas dar uma chance para a paz (e para a beleza também)”. No dia seguinte
sofreria um acidente, na sua região paulistana; o que, em poucos dias, o
levou desta vida. Inimaginável, naquele período, sua partida considerando
sua jovialidade (seus olhos brilhavam como os de um adolescente, mas
com os cabelos brancos), vitalidade (sorrindo, positivamente, para tudo e
todos) e produtividade (ver C.V. Lattes). C. Ades buscava a coerência e a
atingiu em alto grau. Estava sem documentos, esportivamente, como ele
gostava, e caminhando. Ele adorava caminhar... e parar, examinando um
grafite num muro, uma flor, etc. Tudo muito coerente com quem viveu de
forma franciscana, estudando o comportamento animal. Foi presenteado,
ao longo de sua vida, com muitos São Francisco(s) e cada um tinha um
lugar especial. Nada era gratuito ou por acaso. Cada objeto seu tinha uma
história e cada gesto, cada palavra, um sentido mais profundo. Ao relembrá-
las, vemos como funcionavam, muitas vezes, como metáforas apontando
para outras realidades (o “aberto” e o “fechado”). Fizemos essa leitura, por
exemplo, no diálogo científico que manteve com a Acadêmica Elsa Lima
Gonçalves Antunha (Cadeira n. 29), sua ex-professora sobre os trabalhos
de Clinton Richard Dawkinsii e de Daniel Clement Dennettiii.

Antes de prosseguir com a resposta do professor C. Ades às
indagações da Acadêmica Elsa Antunha, falemos um pouco de Dawkins e
Dennett a fim de situar o leitor nesse polêmico contexto das ideias
evolucionistas e adaptacionistas.

Dawkins é conhecido pela sua visão evolucionista centrada no gene
(livro O Gene Egoísta, 1976). Introduziu o termo “meme”, o que ajudou na
criação da memética. Em 1982, realizou uma grande contribuição à ciência
da evolução com a teoria de que o efeito fenotípico não se limita ao corpo
de um organismo. Tal efeito influencia o ambiente em que vive esse
organismo (livro O Fenótipo Estendido, 1982). Tem outras obras sobre
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evolução e apresentou ao grande púbico, temas como biologia evolutiva,
criacionismo e religião.

Dennett, do ponto de vista da evolução, é visto como sendo
adaptacionista, em consonância com sua teoria da atitude intencional, e
com as idéias do citado, Richard Dawkins. Dennett cunhou termos como
“gruas” ou guindastes (noção monista materialista, botton up, sem
postulações metafísicas), contrariamente aos “Ganchos Celestes” (noção
dualista, top-down) para explicar a concepção ou o design dos seres vivos.
Afirmou que Darwin encontrou um processo de concepção que dispensa a
existência de uma inteligência superior, baseado na ideia de seleção natural.
Na discutida obra, A Ideia Perigosa de Darwin (Darwin’s Dangerous Idea,
1995), Dennett (2001) defendeu fortemente o adaptacionismo de Dawkins.
Na primeira parte desse livro, encontram-se as ideias básicas da teoria de
Darwin e suas ramificações. Na segunda, o darwinismo no pensamento
biológico. Na parte final, aplicações da ideia fundamental de Darwin para
compreender os fenômenos mentais, a linguagem, a matemática e a moral
(Murcho, 2001).

Enfim, o problema abordado por esses estudiosos é um dos mais
enigmáticos: como entram os fenômenos não físicos no mundo físico? Não
se contentando com a resposta religiosa para questões sobre a vida,
fenômenos mentais e ética, os cientistas buscam compreende-los. E aqui,
retomamos nosso tema sobre as metáforas de C. Ades expressas através
do aberto e do fechado. A partir dos trabalhos de Dawkins e Dennett, Elsa
(como carinhosamente a chamamos) perguntou a César:

- “Quer dizer que a festa acabou? (sic. E. Antunha) César respondeu-
lhe, em frase altamente metafórica: “a festa não acaba!”; - “ Mas o que vem
depois da festa? (E.A.); - “Vem o amor pela verdade” (C. Ades).

Guardemos isso: a festa nunca acaba, e que o amor pela verdade
possa triunfar nos difíceis caminhos da produção científica atual. Pertinente
é lembrar a difundida ideia de Dawkins de que o mundo e o universo são
lugares extremamente belos, e quanto mais os compreendemos mais belos
eles parecem.

Recordemos ainda as palavras do professor C. Ades na Academia
Paulista de Paulista: “deixo-me absorver [e se absorvia mesmo] pelos
projetos do momento que são muitos e que representam o desafio e a
esperança” (Ades, 2010). Aos 69 anos, com muita vitalidade, César não
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pensava em aposentadoria. Em função da mesma  ser compulsória, aos
70, comentou “vão ter que me tirar pelo pescoço” (sic. fev, 2012). Na sua
agenda estava previsto, entre outros compromissos, aula inaugural do VI
Encontro dos alunos ingressantes nos Programas de Pós-Graduação (IP-
USP) que seria proferida, na segunda-feira, dia 12 de março de 2012; e,
em abril, banca de concurso público na cidade de Natal. Esperávamos a
colaboração de C. Ades num texto sobre Evolucionismo e Saúde, proposto
pelo Dr. Albert Blanquer, como tema para os Seminários de Psicossomática,
no Instituto de Psicossomática Pierre Marty (IPSO), Paris. Mas, no momento
oportuno, C. Ades, nosso brilhante Pesquisador, será lembrado!

Sentimos muito, na família, na comunidade, no Brasil e no mundo. Raro
uma cerimônia que tenha congregado tantas pessoas como a sua, na
Biblioteca da Psicologia da USP. Jorraram lágrimas de cristal e lágrimas-
palavras, visíveis; e ainda outras, escondidas, em lugares tão distantes e
ocultos, como Goulet (França), onde um tordo (une grive musicienne) foi
convidado por um de nossos amigos a dedicar suas mais belas melodias
para César, a cada manhã. Agora, importa guardar sua alegria e a abertura
de sua mente: “abre-se para a pesquisa etológica e evolucionista um campo
muito interessante de investigação, que, certamente, vai modificar nossas
teorias sobre o comportamento social e sobre o comportamento sexual em
geral, humano em particular” (Ades, 2011, Jornal do Brasil, Sessão Ciencia
e Tecnologia, 12/02).

2. Vida e Obra
Muitos são os registros “visíveis” da obra do professor César Ades e

justíssimos os depoimentos de seus colegas e amigos. Lembremos que
César, com cerca de 13 anos, iniciou seus estudos sobre a vida das aranhas
num jardim em Alexandria, Egito. Curiosidade, esse local situa-se no Paralelo
30, exatamente ao oposto da cidade de Porto Alegre, região sul do Brasil.
Chegou ao Brasil, na cidade de São Paulo, com 15 anos, em companhia
de sua famíliaiv. Eram judeus – importante questão - e havia perseguição
aos não muçulmanos no Egito pelo governo Nasser. Mantendo sua língua
de origem foi estudar no Liceu Pasteur em São Paulo (SP), onde o curso de
filosofia que realizou com Mme. Josette Balsa foi decisivo na sua jornada
como pesquisador. Das áreas tradicionais da filosofia, isto é, lógica,
metafísica, moral e psicologia, esta última era a que mais lhe atraía.
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Fascinava-lhe “a ideia de mente como um substrato para a experiência
subjetiva, mas também como a instância que controla atos e movimentos”.
(Ades, 2011). Assim, graduou-se em Psicologia (1965). Nesse último ano
do curso iniciou a docência no atual Departamento de Psicologia
Experimental. Desenvolveu sua dissertação de Mestrado em Psicologia
Experimental intitulada A retenção dos itens irrelevantes numa tarefa de
busca visual (1969).  Obteve o título de doutor (1973), com a tese A teia e a
caça da aranha Argiopeargentata. Isso, aos 22 anos. Apaixonado por seus
estudos, não queria parar de investigar. Mas precisou atender a exigência
da realidade (defesa da Tese), colocando, por um momento, um breve ponto
no seu trabalho. Importante lembrar que a teia da vida é a grande metáfora
contemporânea nos estudos sistêmicos sobre a compreensão dos
fenômenos vitais (Peçanha & Santos, 2009). Seria por acaso?

O professor César Ades atuava no Programa de Pós-Graduação em
Neurociências e Comportamento no Instituto de Psicologia (IP-USP). Foi
livre-docente pela mesma Universidade (1991), com o trabalho Instinto e
Aprendizagem na Aranha Argiopeargentata. Vice-diretor (1998 a 2000) e
depois Diretor do Instituto de Psicologia (IP, 2000-2004). Foi membro do
Conselho Universitário da USP (1998 a 2004), do Conselho Deliberativo
do Hospital Universitário da USP (2000 a 2004), do Conselho Curador da
FUVEST (2004-2008). Possuía Bolsa de Produtividade Científica (CNPq)
e era líder do grupo de pesquisas Psicoetologia (CNPq). Suas principais
linhas de pesquisa situavam-se na área de etologia e comportamento animal.
Foi Diretor do Instituto de Estudos Avançados (IEA-USP)v da Universidade
de São Paulo, em São Paulo (até 02/2012).

Era com grande entusiasmo que C. Ades falava do IEA, definindo-o a
partir de seus engajamentos: “um engajamento na causa do conhecimento
e da Universidade, mas também um engajamento nas questões sociais, a
responsabilidade de participar.” (Ades, 2011). O Instituto destaca-se pelas
suas análises interdisciplinares e recomendações precisas para áreas
essenciais ao desenvolvimento científico, social e econômico do país.
Promove ainda o intercâmbio entre instituições brasileiras e destas com
instituições de outros países. O IEA possibilita à comunidade acadêmica e
ao público externo à USP o contato direto com inúmeras personalidades da
ciência e da cultura, brasileiras e estrangeiras. Destacamos John Kenneth
Galbraith, Noam Chomsky, Jürgen Habermas, Jacques Derrida, Edgar Morin,
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Alain Touraine, entre outros. Tem merecido atenção dos estudiosos do IEA
temas como questões ambientais, nutrição, violência, educação, pobreza.
Na revista do IEA encontram-se artigos sobre: Água; Evolução Darwiniana
e Ciências Sociais; Epidemias; Temas indígenas; Crises, no Brasil e no
mundo; Cidade e exclusão; Teorias sócio-ambientais; Humanidades,
literatura, música. Em entrevista concedida ao nosso ex-aluno de Psicologia
Renato Kinouchi (Kinouchi & Ramos, 2011, p. 202), o Professor falou do
IEA como um lugar na Universidade para efetivamente pensar. Lembramos
a crescente quantificação e competição nos meios científicos que prejudicam
a livre curiosidade, “a pesquisa e reflexão despreocupadas”. Ainda em
relação ao IEA, importa destacar que se trata de “instituição sobre a qual se
poderia dizer que a razão de ser é lidar com a interconexão dos saberes e
dos tempos próprios de cada disciplina, com foco nas interfaces entre a
ciência e a vida dos grupos humanos em seus diferentes ambientes,
buscando nos elos com o passado e nos diagnósticos do presente as
inovações adaptativas para o futuro [...]”. (Mendrano, 2012). Esse autor de
forma muito pertinente indagou: “- Está tal diversidade além da capacidade
de qualquer pessoa? Não creio, em se tratando de César”.

César Ades foi fundador e vice-presidente da Sociedade Brasileira
de Etologia (Sbet), membro do International Council of Ethologists e da
International Society of Comparative Psychology. Editor, desde 1999, da
Revista de Etologia e membro do conselho editorial dos periódicos Behavior
and Philosophy e Acta Ethologica. Realizou, notadamente com a França,
intercâmbios científicos e acadêmicos, além de prestar assessoria para
agências de fomento (Fapesp, Capes, CNpq) e outras universidades e
sociedades científicas.

Em 2008, o Professor passou a ocupar a Cadeira nº 19 da Academia
Paulista de Psicologia (APP, Patrono Marcondes Machado). Na
apresentação de seu Legado para a Psicologia (Ades, 2010), tem-se,
diríamos, sua ontologia e psicoetologia (palavra cunhada por ele juntamente
com o colega e amigo, o Acadêmico Prof. Dr. José Lino de Macedo, Cad.
no. 22), integrados, de forma ecossistêmica na teia da vida. Com a última
expressão, aludimos ao trabalho do importante físico Fritjof Capra (Peçanha
& Santos, 2009).

Continuando com a história do Professor C. Ades, no Instituto de
Psicologia (USP-SP), ele ali instalou o primeiro Comitê de Ética em pesquisa
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com seres humanos, participando da primeira etapa de seu funcionamento.
Aí também criou a Comissão de Ética em Pesquisa com Animais. Além
disso, salientava que a preservação dos ambientes naturais, a conservação
de espécies ameaçadas, a tentativa de manutenção da biodiversidade (e
da própria sobrevivência humana, com as suas taxas incríveis de
crescimento) são questões que inauguram novas análises éticas (Ades,
em Kinouchi & Ramos, 2011, p.196). C. Ades foi o principal nome da Etologia,
no Brasil, e referência mundial em etologia e comportamento animal,
notadamente na área da comunicação. Dedicou-se à formação de centenas
de psicólogos e pesquisadores, fomentando o efetivo progresso da Ciência.
Trabalhava com várias linhas de pesquisa, incluindo o estudo das emoções
nas pessoas, como diferenças no ciúme amoroso de mulheres e homens
brasileiros, e pesquisou diferentes animais, de aranhas a macacos (quase
60 espécies). Descreveu como a mente, a cultura e a base fisiológica se
articulavam e se revelavam nos comportamentos humanos. Acostumado a
falar para diferentes públicos, o professor abordava, de forma minuciosa e
em linguagem acessível, a capacidade de aprendizagem de animais e fazia
incursões sobre as diferenças de gênero nos seres humanos. Foi o
entrevistado do “Trajetória”, programa da TV USP, gravado em outubro de
2011 e exibido no Canal Universitário (acesso pelos links: 1ª parte:  http://
goo.gl/P7ZwB  e 2ª parte: http://goo.gl/RoRuY). Destaque ainda para o
videoteipe com sua participação no Simpósio sobre direitos animais,
expondo o tema Evolução da Consciência e Direito Animal (http://vimeo.com/
36381900). Essa palestra foi realizada (03.05.2010), no teatro Eva Herz,
em São Paulo (SP). Entre outras entidades promotoras do evento, destaca-
se o IEA.

O Professor apreciava falar de seus alunos, “bixos”vi e do trabalho de
outro Lino, o seu primeiro Orientado, Prof. Dr. José Lino Oliveira Bueno,
que examinou a “atividade geral”, diríamos o todo na perspectiva sistêmica,
lembrando que, naquela época, os estudos limitavam-se aos experimentos
no laboratório. César Ades propunha um recuo em relação à simples coleta
e interpretação dos dados. É nesta fronteira que a reflexão filosófica pode
intervir, como forma de pensar a própria base sobre a qual o cientista ergue
as suas certezas (Ades, em Kinouchi & Ramos, 2011, p. 193). Esses autores
mostraram que a descrição minuciosa do comportamento, como é feita
pelos étologos, permite maior compreensão do que acontece em situações
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experimentais (Ades, 2010, p. 71). Contrariamente ao esquema hulliano
da redução de impulso, César Ades desvendou, no comportamento do
hamster sírio, a influência estruturante de fatores que provem da ecologia
desse animal. De forma pioneira, C. Ades defendeu uma visão ecológica
da motivação, tendo produzido artigos na década de 60-70, considerados
antológicos e seminais em relação a grande parte do que até então era
publicado no Brasil (Mendrano, 2012). O autor abordou ainda o tema
controvertido da consciência animal. Esses pontos sistêmicos de visão
nutriam nossos debates sobre, por exemplo, a emoção humana, a maneira
como conduzia suas aulas, neste âmbito, juntamente com a colega,
Acadêmica Emma Otta (Cad. no. 34). Em especial, apreciávamos o diálogo
Darwin e Freud.”Quem mais poderia escrever um texto tão singelamente
intitulado “Por que os cachorros abanam o rabo?” e em seguida passar a
outro texto tão hermeticamente intitulado “Freud, as enguias e a ruptura
epistemológica”? (Mendrano, 2012). C. Ades apreciava a leitura de
clássicos como Freud, Darwin, W. James e outros, gratificando-se em neles
encontrar “idéias que a ciência não desenvolveu o suficiente” (Ades, em
Kinouchi & Ramos, 2011, p. 194).

Assim, C. Ades, Professor admirado por seus alunos e grande
Cientista, foi parte importante da História da Psicologia na USP, inicialmente
trabalhando no “palacete Jorge Street - um marco na infância da USP que
não foi tombado” (Ades, 2010). Local, na Alameda Glette, onde a cadeira
de Psicologia Social e Experimental da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras da USP tinha laboratórios e uma sala de aula, no porão, antes ocupado
pelo geneticista Theodosius Dobzhansky.  O Prof. Dr. Fernando Leite Ribeiro
brincava com o fato de que depois dos ratos da Alameda Glete vieram as
aranhas prateadas e suas teias viscosas, no antigo prédio da Psicologia
Experimental da USP: o B-10. Mendrano (2012) registrou as palavras do
referido Professor sobre César Ades:

Vejo aí um valor simbólico. Quem sabe o estudo do comportamento

exploratório serviu como antídoto preventivo contra o enredo que viria

a seguir, impedindo-o de ficar para sempre preso nas teias e impelindo-

o a explorar outros animais e outros problemas. Ficasse nas teias, sua

carreira iria de descoberta em descoberta sobre a argíope e seria

igualmente admirável. Mas seu instinto exploratório, combinado com
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sua erudição levaram-no ao que se vê hoje em seu currículo: um desfile

de animais e problemas, cada um a receber o mesmo empenho que

lhe foi exigido pela argíope.

O primeiro artigo científico do prof. C. Ades foi publicado na Revista
Brasileira de Psicologia, em 1965. Há fortes indícios de que foi o primeiro,
no Brasil, sobre comportamento exploratório. Como dissemos, o Professor
apreciava a História e a memória (que tinha em alto grau). Quanto à última,
citemos seu estudo sobre “O que aprendem e de que se lembram as
aranhas” (1989). Foi o idealizador do Centro de Memória do IP - USP, do
qual era coordenador. Para ele uma das maiores aventuras do espírito
humano é a possibilidade de reencontrar-se com seus semelhantes, que
viveram ontem ou há milhares de anos (Ades, Editorial da Revista
Psicologia USP, 1993. Memória, 4(1/2), p.7). Então deixemo-lo contar algo
pessoal, no sentido de apreendermos sua emoção relativamente à memória.
Em companhia de seu irmão Albert, em Santos, visitaram as ruínas do
Engenho São Jorge dos Erasmos. Foi emocionante estar no que restou
de um engenho de açucar, construído por volta de 1530 por Martim Afonso...
Na capela, disse o guia que vinha José de Anchieta. Demais!”
(Comunicação Pessoal, 26/01/2012).

3. Curiosidades
Sabiam que o herói do Professor C. Ades era Simão Bolívar!

Surpreendia-nos a erudição e a politização (no sentido Gramsciano do
termo) do professor, nestes tempos em que predomina a informação
descontextualizada, a visão predominantemente unidimensional
(especialidades) e alta competição que impossibilita o tempo para leituras
‘não científicas’. Lembremos que Bolívar foi general e estadista venezuelano,
grande orador e escritor, versando sobre sociologia e pedagogia, além de
tratados militares, econômicos e políticos. Foi considerado um dos maiores
vultos da América Latina ao promover a independência da Venezuela,
Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Como o Prof. Ades foi um homem
avançado para a sua época.

Era muito fácil César ser captado por uma criança, por uma árvore
(lutou por brotos da figueira da Glete - Ades, 2004), por um animal, por um
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certo luar... e os fotografava, não para armazenar fotos e sim, nas suas
palavras, para registar um certo olhar. Como aquele para uma “florzinha
simples que põe sua beleza toda para fora da tela... só quem pára e olha é
que sente o momento...” (C. Ades, comunicação pessoal, em 02/03/2012).
Relacionada a essa capacidade de viver o presente, tem-se outra
curiosidade: o Professor apreciava o Yoga.

César Ades era colecionador de canecas, de muitos lugares e países
(trazíamos uma em nossa bagagem que não pode ser-lhe entregue no plano
“visível”), e também de canetas. A seu gosto, segue uma pequena história.
Certo dia ao procurarmos uma caneta, César, rápido, ofereceu-nos a sua –
uma caneta parker cor-de-rosa. Nossa exclamação de apreço, sentindo o
“maravilhoso” deslizar da escrita, foi imediata. César respondeu: “Fique com
ela, é sua; só que tem o meu nome”. Consequência desse fato foi um poema
que, curiosamente, foi brotando em nosso espírito em inglês e com um título
imediatamente definido: The Rose Pen. No caso, Rose é uma licença
poética (aceita pelos nossos críticos!) para a palavra ‘correta’ que seria
Pink. Em geral falávamos francês com o Professor, pois essa era sua língua
materna. Outra curiosidade, ao datarmos o poema, escrevemos como local,
“Earth Planet”. Talvez isso fosse uma homenagem intuitiva ao cientista
internacional que era C. Ades. Assim, o poema pode circular em diferentes
países (EUA, Canadá, Inglaterra, França, África etc). Essa “quase poesia”
(alusão ao belo título do livro do colega Acadêmico, Prof. Dr. Walter Trinca,
Cad. nº 40) teve a intenção de brincar, de forma alegre, com as palavras ao
mesmo tempo em que lembrava coisas que eram importantes para o
Professor, como o seu hipopótamo azul. Um objeto que o fascinou na seção
Egípcia do Museu do Louvre, em Paris, e cuja réplica foi adquirida por ele
e, ultimamente, adornava sua sala no IEA. Com alguns versos de The Rose
Pen, encerramos esta parte à franciscanavii teia em torno de um grande
Ser, sabendo que ele não se deixa capturar por palavras. What can I
compose with a rose pen? […] Is the rose pen mine or is it yours? Never
mind! […] In the fascinating byways of using a given pen/ I could write you a
rose letter to celebrate life./I would like it to be an echo through the chambers
of your memory/or a simple reminder: “I am thinking about you. You make
me smile!”
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4. Gratidão
Gratidão ao Prof. César Ades por nos indicar a importância de uma

epistemologia que situa os assuntos psicológicos num contexto conceitual
mais amplo, “que faça justiça à complexidade dos organismos” (Ades, 2010,
p. 75). São fascinantes os questionamentos desse Cientista, numa visão
que consideramos sistêmica, entre pré-programação e flexibilidade; nature
e nurture, instinto e experiência etc. “maravilhosas” (sic) são as perspectivas
que ele abriu para o pensamento evolucionário e, diríamos, sistêmico.

Como o Professor, lamentamos a falta de diálogo interdisciplinar em
Psicologia notadamente entre suas ciências básicas e ciências aplicadas,
entre Psicologia Experimental e Psicanálise.   É justamente o fato de nossa
área de conhecimento não se constituir como um todo sistêmico que levanta,
em especial por parte dos pesquisadores das áreas exatas, suspeitas
quanto à Psicologia poder constituir-se como ciência. Pois bem, as
inquietações de C. Ades são também aquelas da clínica contemporânea.
Por exemplo, nos trabalhos de Christophe Dejours, clamando por uma teoria
do corpo, e de Pierre Marty e seus seguidores na perspectiva do pensamento
evolucionário em psicossomática psicanalítica.

Gratidão ao Gestor, C. Ades, que harmonizava as diferenças em suas
equipes de trabalho, em prol do objetivo maior de efetivo desenvolvimento
científico e social. Lembremos que ele esperava dos IEA

Avanços notáveis no conhecimento, mais pelo lado teórico e conceitual

do que pelo lado da pesquisa empírica. É a inovação que interessa, em

ideias e modelos de interpretação. No imaginário dos IEA está uma

epistemologia de risco e livre exploração, a concepção de que fazer

ciência não consiste apenas na aplicação de um paradigma, mas na

sua extensão a campos diferentes (até mesmo fora de seu estrito

domínio, caso em que entra a intenção interdisciplinar) ou no limite sua

colocação em xeque. Uma (certa) desordem criativa, inclusive a que

decorre do confronto de ideias divergentes, é bem-vinda. (Ades, 2011).

Imensa e eterna gratidão a César Ades por toda sua alegria que não
resultava das condições ambientais, mas do que César era e fazia; e pelo
imenso conhecimento. Como verdadeiro cientista, ele partia não só dos
conhecimentos disponíveis, mas de sua intuição para colocá-la em dúvida
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através da observação sistemática e dos experimentos científicos. Destaque
especial para sua sabedoria, pois esta é virtude que se forja ao longo do
tempo. Os conceitos de conhecimento e sabedoria vêm sendo distinguidos
em diversos contextos, notadamente nas ciências da informação e na
engenharia de produção, com enfoque no conhecimento, por meio do
trabalho de outro aluno nosso, o Lucio Castillo (Castillo & Cazarini, 2010). A
sabedoria é obtida através da experiência imediata e direta. Como símbolo
para exprimir esse construto que envolve insight e que está além do
conhecimento, tem-se a luz. Assim, C. Ades compreendia a verdade e
adaptava-se, harmoniosamente, a diferentes contextos, mesmo aqueles que
lhe eram hostis.

Gratidão ao Professor, também em nome dos animais que não podem
formular um agradecimento, e que, através do trabalho de César Ades em
prol de seus direitos, foram restituídos a seus lugares como seres únicos.
Estudava o comportamento animal como “duas curiosidades em confronto”
(Ades, 2010). Que belíssima e inspirada expressão, pois deixa clara, sem
teorizar, que dois são os sujeitos envolvidos no processo de conhecer. Isso,
contrariamente ao paradigma tradicional e pretensamente ‘neutro’ da ciência
que separa e hierarquiza sujeito e objeto. Com grande prazer, C. Ades
dedicava-se, em inúmeros eventos de divulgação científica, especialmente
nas palestras sobre Darwin, sua “inspiração evolucionária e psicobiológica”
(2010) a sensibilizar as pessoas para uma “ética centrada no animal”, que
não hierarquiza os seres vivos (ideia também defendida no pensamento
sistêmico de Peçanha & Santos, 2009), mas que promove seu bem-estar e
o enriquecimento ambiental. E, ainda, desvelava características únicas das
espécies a serem respeitadas na grande teia da vida, como no belo trabalho
“Olhar o olhar do outro: será que primatas compreendem estados
psicológicos?” (Ades, 2007, ComCiência, no. 97).

Gratidão ainda pelo amor que César Ades dedicou às crianças e por
todos os textos que para elas produziu. Recentemente, havia expressado,
de forma geral, seu desejo de ter mais tempo para escrever. Suas estórias
infantis estão publicadas em Ciência Hoje das Crianças. “Viver para Contar
(a vida), o título das memórias de Gabriel Garcia Marquez, serve para todos
nós” (sic Ades, citado por Mendrano, 2012). Fazemos essa homenagem
em nome da ‘pessoinha’ de Henrique (o Quiqui), seu amado ‘sobrinho-neto’
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que queria guardar “qualquer coisa do vô”, pois o que vinha de César era
precioso, a ser guardado e lembrado para sempre. “Por motivos de tempo
e de espaço” (Ades, 2010, p. 66) limitamo-nos a breves referências à
sabedoria e a amorosidade de César. Em relação à última, saudamos sua
família em nome das filhas que tinham um lugar privilegiado em seu coração:
Lia Ades Gabbay, psicóloga clínica, com quem César identificava-se; e
Tatiana Ades, escritora, nas sorridentes palavras de César, uma artista e
estudiosa da Psicanálise.

Guardemos o entusiasmo de César Ades, sua cooperação
(contrariamente as atuais formas competitivas de organização do trabalho)
e exemplo, como ser humano e profissional; honremos sua esperança no
futuro interdisciplinar da Psicologia, transcendendo as dicotomias estreitas
que dividem e separam pessoas, poderes e saberes.

Há de se levar em conta o aumento das interfaces entre as áreas

tradicionais de ciência, um movimento de interpenetração que origina,

inclusive, novos campos de pesquisa. Nunca a interdisciplinaridade ou

transdisciplinaridade tem sido tão concretamente experimentada (Ades,

2011).

Por fim, retomando o título deste trabalho, C. Ades realizou uma Ciência
com Consciência, reatando com a reflexão filosófica, com a consciência
política e ética (Morin, 2005). O Professor entendeu, pela ótica da ciência
do futuro, que um princípio organizador - o pensamento complexo, impõe-
se às especialidades e para além delas. Acrescentamos, “não haverá
transformação sem revolução nas estruturas do pensamento” (Morin, 2005,
p. 11) que deve tornar-se complexo, como o era em C. Ades. Nessa
complexidade reside o paradigma sistêmico que, entendemos, deve orientar
todas as teorias, independentemente de seus campos de aplicação aos
fenômenos.

Há uma liberdade especial para explorar, mesmo saindo do caminho

(mas a exploração não será sempre uma saída do caminho?) e também

a compreensão de que os campos do saber, das artes e da ética se

juntam em sínteses possíveis, acima das classificações (Ades, 2011).
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“Anotações”:

i “Aberto” e o “fechado” - expressão que também usava para nomear uma

oferta de presentes. Em clínica, tem-se o conteúdo manifesto e o latente.

ii Richard Dawkins: (Nairobi, 1941, nacionalidade britânica) Ex professor da

Universidade de Oxford, zoólogo, etólogo, evolucionista e escritor de

divulgação científica. Intelectual polêmico, critica o papel da religião na

sociedade. Em enquete realizada pela revista Prospect, em 2005, sobre os

maiores intelectuais da atualidade, Dawkins ficou em terceiro lugar, atrás de

Umberto Eco e Noam Chomsky.

iii Daniel Clement Dennett: (Boston, 1942) Descreve-se como autodidata, o

beneficiário de centenas de aulas informais dos principais cientistas do

mundo, em todas as áreas de seu interesse.

iv César e sua família moraram numa casa que tinha um pequeno jardim (hoje,

entrada para carro), próxima a praça Vilaboim, em São Paulo, capital. Passado

o tempo desde aquela época, C. Ades localizara, recentemente, colegas de

classe (Ginásio). O encontro (29/02/2012) foi motivo de grande alegria para

ele.

v Convidou-nos para propor um tema de estudo no IEA.

vi Comparecia às festas de Calouros da Psicologia. “Pintei um monte deles e

acabei pintado, pedi que escrevessem no meu rosto “Palmeiras” [o visível],

escreveram “Santos” “ [o escondido]! Apesar disso, risadas! Comentários

no Facebook, de onde tirei a foto:  “Ele é o melhor bixo!”, “eterno bixo!”, “o

maior veterano” e também coisas como “ahuahuuhuhaauhahu”, etc. que eu

não sei decodificar! (Ades, 03/03/2012).

vii A autora pertence à família Porciúncula, companheiros de S. Francisco, em

Assis.

Recebido em: 10/05/2012  /  Aceito em: 04/06/2012.
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