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Obituários

• Isabel Adrados Ruiz
( 16/04/1919 - 19/08/2005)

Juan Manuel Campos Adrados, seu filho1

e Marly de Paulo Madruga, colega e amiga

É com profundo pesar que esta Academia registra a irreparável perda de
Isabel Adrados Ruiz, Membro Correspondente desde 1998, foi introduzida como
integrante deste sodalício por Maria Helena Contreiras Steiner, titular da Cadeira
nº 17, pela admiração que tinha por sua produção científica e pelas qualidades
pessoais que possuía. Era natural de Espanha, naturalizou-se brasileira, e seu
legado foi inconfundível, especialmente dedicado a sua segunda pátria. Aqui
formou escola e deixou importantes trabalhos, abordando temas inéditos sobre
diagnóstico psicológico, em especial sobre a Técnica do Rorschach. Era sempre
defensora do que é privilégio do psicólogo, isto é “a utilização dos métodos e
técnicas para diagnóstico psicológico, orientação psicológica, seleção profissional
e solução de problemas de ajustamento”.

Filha de pai militar, bondoso porém exigente, cursou um ano e meio do
ensino médio a cada ano calendário, ingressando então, no início de 1936, aos
16 anos, na Universidade. Nesse mesmo ano, estando em visita de férias a uma
amiga em Portugal, foi surpreendida pelo início da Guerra Civil Espanhola.
Impedida de retornar, lá passou três anos convivendo com a possibilidade de
que sua família tivesse sido morta, o que por pouco não sucedeu. A conseqüência
foi que os planos de cursar ainda tão jovem a Universidade foram adiados, vindo
a diplomar-se apenas em 1943, em “Filosofía y Letras” pela Universidade de
Madrid, onde conheceu seu marido, Francisco Campos.

Exerceu atividades profissionais no Instituto de Psicologia Virgen de la
Paloma, em Madrid, onde teve os primeiros contatos com as técnicas projetivas.
Formou-se em Enfermagem em 1950, pela Faculdade de Medicina da
Universidade de Madrid, o que ela considerava o primeiro passo para cursar
medicina, sonho que não chegou a realizar. No final desse ano há a mudança
para o Brasil, pois seu marido fora convidado pelo professor Emilio Mira y López
para ser vice-diretor do ISOP (Instituto de Seleção e Orientação Profissional da
Fundação Getúlio Vargas) e chefiar a Divisão de Seleção Profissional.

O Brasil transformou-se numa segunda pátria para Isabel, mas certamente
não foi de imediato. Os primeiros tempos foram extremamente sofridos, face,
principalmente, à falta da família de origem, com a qual era muito entrosada.
Essas dificuldades foram enfrentadas bem ao seu estilo: com muita dedicação

1 Contribuições de Ghizela Marcel, Ivette Nogueira e Julieta Lagomarino. Para correspondência:
Av. Atlântica 1440, apto.101 - CEP 22021-000 - Rio de Janeiro, RJ.
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ao trabalho. Assim sendo, já em 1951 começa a trabalhar no ISOP. Desde então,
Isabel passou a contribuir efetivamente para o desenvolvimento da Psicologia
em nosso país, iniciando-se no campo das técnicas projetivas e centralizando-
se no Psicodiagnóstico de Rorschach. Estudiosa, trabalhadora, pesquisadora
clínica e muito humana, soube compartilhar as suas responsabilidades
profissionais com as de seu lar, dedicando-se afetuosamente a seu esposo e,
naquela época, a seus dois filhos.

Além de psicóloga do ISOP, exerceu funções importantes no campo do
saber psicológico, tendo sido eleita Presidente e praticamente implantado o
primeiro Conselho Regional de Psicologia do antigo Estado da Guanabara. Foi
também coordenadora geral do curso de Formação de Orientadores Profissionais
da FGV, docente de Técnicas de Investigação da Personalidade e coordenadora
e supervisora do Serviço de Psicologia do Instituto de Psicologia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Nesta última atividade, além de contribuir
com a formação dos psicólogos que ali atuaram, supervisionava o trabalho dos
bolsistas procedentes dos países latino-americanos que estagiavam naquela
instituição.

Não menos importante foi a sua produção científica, através de livros, artigos
e conferências, na sua maioria em português, publicados por editoras brasileiras
e também por revistas científicas nacionais e estrangeiras. Estudou o
desenvolvimento humano do ponto de vista psicológico pesquisando amostras
abrangendo, em sucessivos estudos, uma população que compreende desde a
primeira infância aos 80 anos de idade, visando a poder estabelecer um
referencial entre o normal e o patológico.

Publicou seis livros relativos ao estudo do Método de Rorschach, o primeiro
deles Teoria e Prática do Teste de Rorschach – 1ª edição em 1967 e o último, A
Intuição do Psicólogo - Técnicas de Abordagem com o Uso do Rorschach – 1ª.
edição em 2000. Vale destacar que muitas de suas obras chegaram a um número
apreciável de reedições. Desde a publicação do livro Teoria e Prática do Teste
de Rorschach, ele se converteu em importante manual que sistematizava a
aplicação e interpretação da Técnica. Possuía invulgar capacidade de integrar
diversas teorias interpretativas, como, por exemplo, o PMK, e os informes que
acompanham os casos ilustrativos podiam ser compreendidos desde diversas
técnicas diagnósticas. Os textos foram formulados de modo claro, levando
sempre em consideração o que Isabel tinha como premissa básica na
compreensão da psique: “Resgatar os aspectos positivos que todo ser humano
possui”. Sem deixar de lado os aspectos psicopatológicos que pudessem
aparecer, as conclusões e recomendações que acompanhavam esses informes,
sempre davam ênfase às possibilidades de cura e à orientação que o paciente
poderia seguir para melhorar sua qualidade de vida.
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Sua experiência à frente do Setor de Orientação Infantil do ISOP por 10
anos está condensada no livro Manual de Orientação Infantil – 1ª. edição em
1971, traduzido para o espanhol pela Kapelusz, em 1973. As diferentes etapas
do desenvolvimento psíquico foram aparecendo sucessivamente em O
Rorschach na Adolescência Normal e Patológica – 1ª. edição em 1976; Atlas e
Dicionário para Crianças e Pré-Adolescentes – 1ª. edição em 1983; A Técnica
de Rorschach em Crianças – 1ª. edição em 1985; Teoria e Prática do Método de
Rorschach na Terceira Idade – 1ª. edição em 1988. Para ela, a prova deveria
fazer parte de toda uma bateria exploratória da personalidade, o que expõe no
seu Manual de Psicodiagnóstico e Diagnóstico Diferencial – 1ª. edição em 1980.
Todos os seus livros e investigações possuem vigência atual, já que Isabel
postulava como imprescindível para a consideração do indivíduo como um todo
o conhecimento de Antropologia, Fisiologia (especialmente do sistema nervoso),
Endocrinologia e ciências anexas, na bagagem de conhecimentos do psicólogo,
posição que sempre manteve, incorporando permanentemente os avanços
dessas disciplinas.

Participou de 31 Congressos e Simpósios, sempre com apresentação de
trabalhos e pesquisas. Expositora brilhante, seu linguajar tão especial imprimia
aos conhecimentos mais profundos uma possibilidade de captação que somente
emana daquele que tem o dom de aprofundar-se na alma humana e o “Eros
Pedagógico” para transmitir com paixão os resultados de suas investigações.
Identificando-se plenamente com a ciência e em constante produção, foi objeto
de reconhecimento público, recebendo placas comemorativas e prêmios, como
o 1º. Prêmio Emilio Mira y López, pelo trabalho Respostas de Espaço em Branco
no Teste de Rorschach e sua Correlação com o Psicodiagnóstico e a Entrevista
Psicológica, não somente das instituições onde trabalhou como de associações
brasileiras dos profissionais de psicologia. Nessas oportunidades aproveitava
para defender a importância do que é privativo do psicólogo, isto é, a utilização
consciente dos testes e técnicas psicológicas para fins de diagnóstico e
intervenção. Profissional atuante, trabalhou até o fim da vida como psicoterapeuta
e, principalmente, em psicodiagnóstico e diagnóstico diferencial.

Contudo, não é somente pelo significativo legado de sua produção científica,
de dedicação ao exercício profissional e à formação de discípulos que a colega
perdurará em nossa memória, mas, também, pelas suas qualidades pessoais,
delicadeza de caráter, seriedade e sobretudo por seus valores humanos. São
oportunas as palavras de suas supervisionandas Ghizela Marcel e Ivette Nogueira
para expressar o modelo ímpar de pessoa e de profissional que foi a saudosa
Isabel: (...) Seus conhecimentos teóricos e prática clínica, aliados à seriedade,
postura ética e humanismo, foram fundamentais na construção da identidade
profissional dos seus alunos (...) Ela respondeu às indagações do mundo com o
testemunho da sua própria vida.
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