
   

Boletim Academia Paulista de Psicologia

ISSN: 1415-711X

academia@appsico.org.br

Academia Paulista de Psicologia

Brasil

Kazue Sakamoto, Cleusa

Reseña de "40 anos do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo" de Otta, Emma;

Oliveira, Paulo de Salles; Mannini, Cynthia Regina Borges Braga (Orgs.).

Boletim Academia Paulista de Psicologia, vol. 32, núm. 82, 2012, pp. 240-243

Academia Paulista de Psicologia

São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94623639016

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=946
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94623639016
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=94623639016
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=946&numero=23639
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94623639016
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=946
http://www.redalyc.org


240

ver um único caminho como o melhor, o verdadeiro, além de outras mazelas.
Um professor com competências mais amplas e leitor crítico de textos,
poderá tirar bom proveito e exemplos dos vários capítulos da obra. Como
são capítulos totalmente independentes, podem ser lidos em qualquer ordem
e até mesmo isoladamente, servindo-se para uso em seminário de textos.

Recebido em: 20/04/2012 / Aceito em: 11/05/2012.

• Otta, Emma; Oliveira, Paulo de Salles; Mannini, Cynthia Regina Borges
Braga (Orgs.). (2011). 40 anos do Instituto de Psicologia da

Universidade de São Paulo. São Paulo: EDUSP.

Cleusa Kazue Sakamoto1

Faculdade Paulus e Comunicação - FAPCOM

A obra retrata o Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo
a partir de sua criação em 1970, mostra sua construção institucional em
relação à estrutura administrativa, estrutura acadêmica e outros órgãos,
comitês ou veículos derivados, oferecendo uma visão de conjunto sobre as
bases do processo da implantação e desenvolvimento desta área do
conhecimento na Universidade. Mostra-se como uma referência histórica
documental e que sem dúvida, representa um importante recurso de consulta
para a compreensão das raízes da construção da Psicologia como profissão
em nosso país.

Professora Emma Otta, ex-diretora do Instituto faz a apresentação da
obra e ressalta a gratidão aos precursores. Ela afirma: deles herdamos um
sonho, muito empenho e uma base para que pudéssemos nos firmar e
crescer.

O livro inicia com o capítulo da Professora Ecléa Bosi que aborda as
“Memórias da Psicologia”, na qual ela aponta a importância de Annita de
Castilho e Marcondes Cabral – aquela que foi a responsável pela criação
do curso de Psicologia, em 1957. O capítulo recorda a lista dos primeiros
professores, como Lévi-Strauss, Lourenço Filho, Noemi Silveira Rudolfer e
Virginia Bicudo. O curso de Psicologia funcionou inicialmente no prédio
antigo da Rua Maria Antônia (São Paulo), com o Laboratório de Psicologia
Experimental na Alameda Glete e a Psicologia Clínica na Rua Jaguaribe.
Professores como Walter Hugo de Andrade Cunha, Carolina Martuscelli Bori,

1 Docente da FAPCOM. Pesquisadora Associada do Núcleo de Estudos de História Social das
Cidades – PUC – SP. Psicóloga Clínica e Orientadora de Carreira. Contato: Av. B. Faria Lima,
1616 – sala 804, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, Brasil.
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Arrigo Leonardo Angelini, Maria Alice Vanzolini da Silva Leme, Rachel Lea
Rosenberg, Dante Moreira Leite, entre outros, foram aqueles que
participaram deste momento embrionário da história de nosso primeiro curso
de Psicologia em São Paulo.

O capítulo seguinte de autoria de um dos psicólogos precursores no
Brasil, o Professor Arrigo Angelini, dedica-se ao relato da criação do Instituto
de Psicologia que foi aprovada em reunião do Conselho Universitário em
nove de maio de 1969, iniciando suas atividades no ano posterior. A nova
unidade da USP foi composta por quatro departamentos: 1- da
Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade; 2- da Clínica; 3-
Experimental; e, 4- Social e do Trabalho. O capítulo refere a inúmeras
informações, desde o numero anual de alunos regulares na graduação e
pós-graduação, o numero existente de docentes e de funcionários e, ressalta
a excelente avaliação dos cursos de pós-graduação pela Capes –
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior; enaltece
também o excelente Serviço de Biblioteca e Documentação do Instituto e
menciona nomes de destacados profissionais que exerciam as funções
docentes e de pesquisa no Instituto, como Cícero Cristiano de Souza, Durval
Bellegarde Marcondes, Anibal Cipriano Silveira dos Santos, Maria Amélia
Matos, Ana Maria Almeida Carvalho, Dora Fix Ventura, Arno Engelmann,
Mario Guidi, Rodolfo Azzi, Maria José de Barros Fornari de Aguirre, Odette
Lourenção Van Kolck, entre outros. Recentemente, enfrentamos o falecimento
de um dos ex-diretores do Instituto, o Professor César Ades, que cumpriu
seu mandato entre 2000 e 2004. Professor Arrigo Angelini, que foi também
diretor por dois mandatos – entre 1976 a 1980 e 1984 a 1988 – expõe
muitos detalhes do percurso de edificação do Instituto mencionando a
formação das cátedras e citando seus diversos professores.

 O capitulo posterior denominado “Gestão Administrativa” mostra
dados estatísticos das quatro décadas em relação ao aumento do numero
de docentes e funcionários, melhoria no grau de escolaridade dos
funcionários, bem como enumera muitas ações de intervenção estratégica
de mudanças para melhoria da Gestão Administrativa: capacitação e
treinamentos, ginástica laboral, adequação das instalações do Instituto às
Normas de Acessibilidade, criação do Boletim online ImPrensa,  implantação
de sistemas de apoio à aprendizagem em ambiente virtual (Sistema
Moodle), implantação de sistema automatizado e integrado de empréstimos
da Biblioteca a alunos de outras unidades, etc.. Finalmente, o capitulo mostra
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recursos orçamentários de 2002 até o presente e descreve a Assistência
Acadêmica, a Administrativa e a Financeira e suas funções junto à Diretoria
do Instituto.

O capítulo de número 4 descreve os Departamentos que compõem o
Instituto, com suas caracterizações e atuações na realidade profissional,
destacando seus temas estudados e as áreas de atuação do psicólogo.

Os dois próximos capítulos descrevem a área da graduação e a da
pós-graduação, apresentando o conjunto de disciplinas e linhas de pesquisa
de cada um dos quatro departamentos, ao lado de estatísticas sobre o
número de formandos graduados, mestres e doutores.

Na sequência, temos os capítulos posteriores sobre Pesquisa, Comitê
de Ética em Pesquisa e sobre a Extensão Universitária. Nestas páginas
encontramos a relação dos Laboratórios de Estudos vinculados a cada
Departamento do Instituto, número de auxílios-pesquisa e recursos
recebidos, distribuição de docentes de acordo com os regimes de trabalho,
relação dos grupos de pesquisa existentes, informações do Comitê de Ética
em pesquisa, informações sobre Programa Universidade Aberta à Terceira
Idade e outros serviços à comunidade como o Serviço de Orientação
Profissional, Projeto Bandeira Científica, Centro de Atendimento Psicológico
e os inúmeros cursos de especialização oferecidos. O capítulo que retrata
a Extensão Universitária menciona dezenas de Universidades estrangeiras
com as quais o Instituto mantém vínculo de intercâmbio.

O próximo capítulo menciona a Biblioteca do Instituto, que em seu nome
homenageia o Professor Dante Moreira Leite, mostrando em detalhes sua
trajetória de constituição histórica relatada com grande propriedade por
Elza Corrêa Granja e Maria Imaculada Cardoso Sampaio, suas dedicadas
diretoras. Na memória do relato podemos contemplar avanços diferenciados
de um pioneirismo no uso de tecnologias da informação que promoveram o
acesso à base de dados como a MedLine e Lilacs, bem como a participação
em projetos importantes como o Index Psi Periódicos, a BVS (Biblioteca
Virtual em Saúde) e mais tarde, a BVS-Psi (Biblioteca Virtual em Saúde –
Psicologia).

Na sequência, temos o capítulo que menciona os periódicos editados
pelo Instituto: Psicologia USP, Estilos da Clínica, Cadernos de Psicologia
Social do Trabalho, Revista de Etologia, Psychology & Neuroscience (Online),
Imaginário, e a revista editado por alunos: Transformações em Psicologia.
Todos estes periódicos estão vinculados ao SciELO – Scientific Electronic
Library Online e portal PePSIC – Periódicos Eletrônicos em Psicologia.
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O capitulo seguinte apresenta o Centro de Memória do Instituto, criado
em 2000, em função da observação de que eram escassos os registros
existentes sobre o Instituto desde sua criação, fato de importância para a
construção de sua identidade. O acervo do Centro de Memória reúne
escritos, fotografias, publicações, materiais multimídia e equipamentos e
está localizado na Biblioteca Dante Moreira Leite.

 Finalmente, os “40 anos do Instituto de Psicologia da USP”, conclui
sua apresentação com as palavras de sua ex-diretora, a Professora Emma
Otta, um capítulo posterior denominado “Linha do Tempo” que demarca datas
de ocorrências históricas do Instituto e da profissão de psicólogo e apresenta
o último capítulo do livro que expõe uma relação de nomes de professores e
funcionários.

Frente à obra de tamanha magnitude, pois testemunha o
desenvolvimento de um projeto de construção das bases de um saber na
esfera de nossa realidade brasileira, ocorre-nos em primeiro lugar, falar
pouco, porque suas páginas falam por si. Mas é necessário aqui, recomendar
que ela seja conhecida, quiçá por todos aqueles que estão vinculados à
Psicologia em nosso país, pois assim, todos nós poderemos compartilhar
o respeito e admiração pelos pioneiros e seus sucessores, que ajudaram e
continuam ajudando a edificar este saber e este fazer, tão intrínsecos ao ser
humano.

Por último, gostaríamos de revelar a enorme satisfação em elaborar a
resenha desta obra, que nos inundou de lembranças, pois grande parte de
nossa história toma parte desta grande história do Instituto, já que fomos
aluna na graduação concluída em 1980 e, ainda, concluímos o mestrado
em 1985, o doutorado em 1999 e fomos funcionária do extinto Serviço de
Atendimento Psicológico no período de 1981 a 1986. É importante dizer
nesta oportunidade, que a história precisa ser narrada para fortalecermos a
convicção da importância do esforço que dispendemos na construção do
mundo, mas é importante lembrar, que ela, a história, nem sempre consegue
relatar parcelas das experiências que fizeram diferença no curso de sua
trajetória. Para alguns leitores, talvez esta lacuna possa se mostrar menor
quando suas recordações complementarem o texto, mas a todos os
psicólogos, temos certeza, ela evocará ideias que terão singela oportunidade
de reflexões.

Recebido em: 05/04/2012 / Aceito em: 20/05/2012.
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