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César Ades, nos jardins do IPUSP.
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APRESENTAÇÃO

Este número é especial - Especial em dois sentidos: por
ser uma homenagem ao ilustre Professor César Ades e por
homenagear uma pessoa muito especial.

Dedicamos, assim, esse número do Boletim Informativo à
memória de um grande e querido amigo do Centro de Memória
do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (CMIPUSP) e da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP: Professor
César Ades (08 de janeiro de 1943 - 14 de março de 2012).

Figura 1. Professor César Ades, 2011.

Poderíamos relatar aqui uma infinidade de experiências que vivenciamos com o
Professor César Ades - ou seja, com o leitor, pesquisador, professor, diretor, editor... mas
escolhemos falar do professor amigo e do trabalho realizado junto ao Centro de Memória
sediado na Biblioteca do Instituto.
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Ao escrevê-lo, pensei em algumas palavras do Professor César Ades direcionadas
para um texto que estávamos finalizando, ou seja, orientações como: “Escreva como se
você estivesse contando uma história...”, “Fale das dificuldades, elas também devem ser
apresentadas...”, “Coloque imagens...”. Assim, tentarei de forma resumida contar a
história do Centro de Memória do IPUSP e nossa experiência com o trabalho realizado ao
longo dos dez anos de sua existência.
Professor César sempre falava que as histórias e experiências de vida deveriam ser
contadas... ou anotadas, de preferência em forma de diário, mas que poucas pessoas se
preocupavam com esse tipo de registro e poucas pessoas contavam suas histórias. Mas
ele, ao contrário, gostava de contar histórias e estava sempre atento às pessoas, aos
animais, ao universo de modo geral. Com sua máquina fotográfica, sempre presente,
registrava diversos momentos e com sua caderneta entre as mãos, anotava seus
compromissos, histórias, diálogos... Por muitos anos, presenciei essa cena, durante
nossas reuniões, conversas, apresentações do Centro de Memória.
Em seu lindo texto “A Memória Partilhada”, no qual resenhou o livro O Tempo Vivo
da Memória, de Ecléa Bosi, ele apresenta logo no início do trabalho, com muita poesia, a
importância de contarmos nossas histórias, nossas experiências de vida... Cito aqui um
trecho:

...o relato primordial é o que pode ser feito a
outras pessoas: através dele, o que vivemos
e que é bem nosso ganha uma dimensão
social, obtém testemunhas (mesmo que a
posteriori), faz com que os outros ampliem
sua experiência, através das nossas palavras.
Há troca e cumplicidade. Viver para Contar (a
vida), o título das memórias de Gabriel
García Márques, serve para todos nós. Viver
algo notável gera a necessidade de contar...
(Ades, 2004, p. 233).

Figura 2. O Mestre que não
cansava de ensinar, orientar... e
sempre aprender. Professor
César Ades - fazendo suas
anotações antes da palestra “O
Centro de Memória do IPUSP”
(Ades & Sabadini), apresentada
aos Calouros 2012. Salão de
Estudos Ligia A. Amaral da
Biblioteca Dante Moreira Leite
do IPUSP, 07 de março de 2012.
Foto: Aparecida Angélica
Paulovic Sabadini.

O texto que apresentamos aqui com certeza seria outro se não fosse uma
homenagem ao idealizador do Centro de Memória do IPUSP. Seria, sim, uma história
contada pelo Professor César Ades, para comemorar os dez anos de criação do Centro.
Ele daria um belo título, o texto teria muito mais poesia, conteúdo... Infelizmente, não
poderemos mais contar com o seu rico conhecimento e suas valiosas palavras... Assim, é
com sentimentos diversos que hoje nos cercam, sentimentos esses de perda, tristeza,
responsabilidade... que tentarei, com base no que vivenciamos, nos textos que juntos
escrevemos, e através de algumas citações, contar um pouco dessa história...
Assim, escrevo com o Professor César nos meus pensamentos... na minha memória e
o tenho como “Autor” - in memoriam.

_________________________________
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Z.

PROFESSOR CÉSAR ADES E A BIBLIOTECA DANTE MOREIRA LEITE
DO INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA USP

- Alguém aí sabe onde está o César?
- Veja na biblioteca.
(Ribeiro, 2012, p. 16).

E assim era “Professor César Ades”, um usuário
assíduo e um professor amigo da Biblioteca Dante
Moreira Leite do IPUSP. Na Biblioteca, era comum
recebermos ligações de seus colegas de
departamento, alunos, funcionários... “O Professor
César está ai?” ou “O César está aí?” e sempre
estava...

Figura 3. Professor César Ades, em frente
ao acervo de Periódicos da Biblioteca
Dante Moreira Leite do IPUSP.

Como citado pelo Professor Fernando Leite Ribeiro, em sua linda homenagem
“Meada de Muitos Fios: O Legado de César Ades”, as Bibliotecas eram para ele “campos
abertos”, o local onde ele ficava horas e horas percorrendo corredores e estantes, “desde
bem jovem” - “Lendo, aprendendo, pensando...” (Ribeiro, 2012, p. 16).
Durante muitos anos, tivemos o prazer de conviver com esse grande e querido amigo
na Biblioteca – um amigo que adorava estar no meio dos livros, das revistas, das
pessoas... Professor César, como todos o chamavam, era um frequentador assíduo da
Biblioteca. Podemos dizer que na Biblioteca ele se sentia em casa... não era difícil
encontrá-lo na porta antes do horário de entrada dos funcionários.
Conhecia todos os funcionários e monitores. Gostava de contar e ouvir histórias,
tomar café conosco, de preferência com algum tipo de docinho ou bolo, compartilhar
momentos festivos. Temos certeza de que todos aqueles que tiveram o prazer de
conviver com o Professor César se lembrarão sempre da sua contagiante alegria, do seu
entusiasmo, das suas histórias e das suas grandes qualidades como ser humano.
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Figura 4. Confraternização - Dezembro de
1995, Biblioteca Dante Moreira Leite do
IPUSP. Da esq.-dir. (sentados): César Ades,
Ana Rita J. Linguanotto, Maria L. Peixoto, Alex
Idehama, Maria Imaculada C. Sampaio e Célia
Regina de O. Rosa. Da esq.-dir. (em pé):
Aparecida Angélica Z. P. Sabadini e Elaine C.
D. Martins.

Na Biblioteca, ele pesquisava, realizava reuniões com grupos de estudo e trabalho,
organizava eventos, era entrevistado, fotografado, filmado e trabalhava.

Figura 5. Apresentação de resultados de
pesquisas realizadas na disciplina de
graduação “Motivação e Emoção”, criada
pelo Prof. César Ades. Prof. César Ades e
alunos. Salão de Estudos Ligia A. Amaral da
Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP.

Além das várias atividades que gostava de realizar na Biblioteca, o Professor César
tinha uma dedicação e um carinho especial pelo trabalho com a memória da Psicologia na
Universidade de São Paulo. Ele foi o idealizador do Centro de Memória do IPUSP e por
muitos anos o seu coordenador (até 07 de março de 2012). Entre milhares de coisas que
fazia - pesquisa, aulas, orientação etc. - nunca deixou de lado esse projeto e sempre
demonstrou uma grande paixão com o trabalho de recuperação, preservação e
divulgação da memória da Psicologia na USP.
As equipes do Centro de Memória e da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP
sentem profundamente a perda desse grande e querido amigo - um grande professor que
por muitos anos interagiu com todos os funcionários, monitores e usuários da Biblioteca.
Sentiremos muitas saudades desse “estar junto”, Professor César!
_________________________________
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PROFESSOR CÉSAR ADES E O CENTRO DE MEMÓRIA DO IPUSP

...A memória se apoia em sinais deixados no
ambiente e no comportamento dos outros
indivíduos com os quais interagimos; são palavras
ditas ou escritas, são os produtos de nossos atos e
dos atos dos outros que podemos reencontrar e que
trazem o testemunho de períodos anteriores...
(Ades, 1993, pp. 9-10).

Figura 6. César Ades, em frente ao
acervo Fred Keller, Sala do Centro
de Memória do IPUSP.
Foto extraída de www.usp.br/agen/wpcontent/

Dando continuidade a esta homenagem, nos textos a seguir apresentaremos um
breve relato do trabalho de recuperação, preservação e divulgação da memória da
Psicologia na Universidade de São Paulo realizado no Instituto de Psicologia com o
Professor César Ades, desde a inauguração do Centro de Memória do IPUSP (CM-IPUSP),
em 06 de novembro de 2001.
Leitor de Fernando Pessoa, como ele sempre falava e citava, acreditava que cada
pessoa reunia dentro de si faces diversas - “Sou leitor de Fernando Pessoa, acredito que
cada pessoa junte em si faces diversas...” (Ades, 2012, p. 66).
Acredito que nessa homenagem estaremos apresentando uma faceta pouco
conhecida de César Ades, ou seja, o idealizador do CM-IPUSP e seu envolvimento,
dedicação e trabalho com a memória da Psicologia na USP.
Assim, para contextualizar esse trabalho, relembrarei aqui os dez anos que se
passaram desde a criação do CM-IPUSP, período que convivi diretamente com o Professor
César nessa gratificante experiência. Acredito que o Professor César diria
“nessa gratificante aventura de iniciar o trabalho de resgate e divulgação da memória
da Psicologia na USP.”

Professor César Ades e o Início do CM-IPUSP
Tudo começou assim...
Um dos motivos para a criação de um Centro de Memória no Instituto foi a
constatação, pela diretoria do IPUSP, de que era escasso o material disponível a respeito
da Psicologia na Universidade e o sentimento de que era importante o estabelecimento
de arquivos históricos como contribuição para a constituição da identidade da instituição
(Sabadini & Ades, 2011).
Nesse contexto, foi no ano 2000 que o Professor César Ades, diretor do IPUSP na
época, apresentou à Congregação do Instituto uma proposta e um pré-projeto elaborado
pela Professora Maria Helena S. Patto e pela historiadora Judith Zuquim de criação de um
Centro de Memória. Escolheu-se a Biblioteca Dante Moreira Leite para sediar o Centro de
Memória, entendendo que, na Biblioteca, seriam apropriadas as condições para a coleta,
classificação, arquivamento e divulgação dos documentos e dos materiais de importância
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histórica. A proposta de criação do Centro foi aprovada pela Congregação no mesmo ano,
em 2000 (Sabadini & Ades, 2011).
Inauguração do Centro de Memória do IPUSP
Professor César Ades, em sua gestão como diretor do Instituto, e Maria Imaculada
Cardoso Sampaio, diretora da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, inauguraram a
sala do Centro de Memória no dia 06 de novembro de 2001. A inauguração ocorreu
durante o evento “30 Anos do IPUSP: Identidade e Perspectivas", ocasião em que o
Instituto comemorava seus trinta anos de existência.
Foi com muita emoção que o Professor César falou ao público: “É com imensa
alegria, compartilhada por toda a comunidade do IP, que assistimos à inauguração do
Centro de Memória do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo...”. (Ades,
2001).
A sala foi inaugurada com o acervo “Pró-Memória”, no qual estão reunidos os
trabalhos produzidos pelos docentes do IPUSP, a partir do ano de 1985, e alguns
documentos reunidos ao longo dos anos pela Biblioteca.
Assim nasceu o Centro de Memória, como forma de resgatar e registrar a memória
da trajetória da Psicologia na Universidade de São Paulo, e de incentivar a pesquisa e a
divulgação a respeito desta história.

Figura 7. Inauguração da sala do Centro de Memória do IPUSP. Professor César
Ades e Maria Imaculada C. Sampaio (Diretora da Biblioteca Dante Moreira Leite
do IPUSP), 06 de novembro de 2001. Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP.

Foi também no dia da inauguração do Centro que apresentamos a primeira exposição
de fotos históricas do Instituto, a partir da qual buscamos iniciar um acervo fotográfico
para o CM-IPUSP. A exposição “30 Anos do IPUSP” foi preparada pela comissão
organizadora do evento e dividida em três momentos distintos: fotos representando
momentos históricos da Psicologia na USP, fotos de prédios antigos e painel dos Diretores
do IPUSP. A exposição foi montada com a ajuda da comunidade IPUSP (professores,
funcionários e alunos), que emprestaram fotos históricas para reprodução.
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Figura 8. Início do trabalho com a
preservação da memória da Psicologia na
USP - Professor César Ades e Aparecida
Angélica Z. P. Sabadini, em frente ao painel
“Diretores do IPUSP”, parte da exposição
de fotos “30 Anos do IPUSP”. Biblioteca
Dante Moreira Leite do IPUSP, 06 de
novembro de 2001.

Focalizamos aqui, apenas dois momentos distintos: inauguração do CM-IPUSP e a
exposição de fotos “30 Anos do IPUSP”, mas no dia 06 de novembro ocorreram diversas
outras atividades importantes: Sessão Solene, com a presença do reitor na época, Prof.
Dr. Jacques Marcovith, lançamento do CD-ROM “Produção Científica do IPUSP: Edição
Comemorativa dos 30 Anos”, Coletiva de Autores, Recital de Música Barroca e Coquetel,
além das inaugurações dos Blocos E e F, nos próprios blocos, com a presença do reitor.
Após as várias atividades realizadas no dia 06 de novembro, a noite termina,
também, como o Professor César gostava, com muita festa, alegrias e sorrisos...

Figura 9. Um momento de confraternização - Final da festa do dia 06 de novembro de 2001 “30
Anos do IPUSP: Identidade e Perspectivas”. Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP. Da esq.dir.: Fernanda L. Guzman, Ana Rita J. Linguanotto, Prof. Bernardo P. Svartman, Prof. César Ades,
Profa. Leny Sato, Helina A. de Araujo, Aparecida Angélica Z. P. Sabadini, Elaine C. D. Martins,
Maria Imaculada C. Sampaio, Wanderley C. de Moraes (atrás), Georgia Nomi, Maria L. Peixoto,
Alexandre Dantas (agachado), Célia Regina de O. Rosa, Flavio Hermes (atrás), Renato dos Passos,
Ana Amélia e Claudiel L. dos Santos.
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Professor César Ades e o Trabalho de Preservação da
Memória da Psicologia na USP
Quando olhamos para trás, nos damos conta dos dez anos que se passaram desde a
criação do Centro de Memória no IPUSP, em 06 de novembro de 2001. Nesse momento,
somos tomados pelas lembranças... lembranças de um conjunto de atividades realizadas
ao longo desses anos. Diante disso, enxergamos um lado todo especial, uma história de
trabalho, conquistas, interação, aprendizado, difícil de relatar quando apresentamos
somente o resultado das atividades ou de um produto.
É nesses momentos de reflexão que várias imagens aparecem fortemente em minha
memória - Professor César sempre sorrindo, animado e entusiasmado diante das mais
diversas situações. Por muitos anos, nos reunimos na minha sala para planejar, organizar
um evento, um trabalho, uma reunião, escrever um texto, fazer um convite, painéis,
slides para apresentações... ele se preocupava com os mínimos detalhes de uma
apresentação e gostava de estar presente e realizar essas atividades em conjunto.
Com sua caderneta sempre presente, gostava de anotar e deixava também
anotações, diretrizes traçadas...

Figura 10. Orientações de César Ades
(2004), para organização da exposição
“Tempos da Psicologia na USP”, em
comemoração
aos
70
anos
da
Universidade. Recuperado de Caderno de
anotações de Aparecida Angélica Z. P.
Sabadini.

Quando finalizávamos a organização de um evento, Professor César vibrava diante de
cada conquista. Adorava observar e admirar o material conseguido para uma
determinada exposição. Comentava as fotos e os documentos com entusiasmo.
Aproveitava esses momentos para contar histórias vividas e através de suas palavras
transmitia todo um conhecimento acumulado e vivenciado da história da Psicologia na
Universidade. Conviver e escutar o Professor César sempre foi para mim um rico e
constante aprendizado.
Ele gostava de fotografar e de ser fotografado.

Figura 11. Prof. César Ades, durante o evento “A Glette:
um Momento na História da Psicologia da USP”. Salão de
Estudos Ligia A. Amaral da Biblioteca Dante Moreira Leite
do IPUSP, 21 de novembro de 2006.
Foto: Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini.
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Todos os momentos tinham um significado e eram especiais. A foto a seguir foi tirada
durante a montagem da exposição “A Glette: um Momento na História da Psicologia da
USP”, em 19 de novembro de 2006, e registra o Professor César contando histórias vividas
no palacete Jorge Street, na Alameda Glette, primeira sede da antiga Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (FFCL-USP), no período de 1937 a
1969, onde foram ministrados os cursos de História Natural, Química, Geologia e parte da
Psicologia.
Em frente ao painel de fotos do laboratório onde eram ministradas as aulas de
Psicologia Experimental e Social, no porão do Palacete, ao lado de sua foto, quando
moço, gostava de falar do “jovem cientista que se encantava em ver o comportamento do
rato branco”.

Figura 12. Prof. César Ades, durante a montagem da
Exposição “A Glette”, ao lado de sua foto quando jovem
no laboratório situado no porão do Palacete Jorge Street.
Salão de Estudos Ligia A. Amaral da Biblioteca Dante
Moreira Leite do IPUSP, 19 de novembro de 2006.
Foto: Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini.

Presença constante em todas as atividades relacionadas à memória da Psicologia na
USP, sua alegria, seu otimismo e entusiasmo contagiantes estavam sempre presentes nas
mais diversas situações. Foi nesse contexto que juntos trabalhamos, organizamos e
realizamos vários eventos e exposições, em equipe, com o objetivo de divulgar o trabalho
de preservação da memória no Instituto e coletar materiais e documentos para o
crescimento e enriquecimento do acervo do Centro de Memória.
Destacamos, assim, os eventos: 1) Exposição: “30 Anos do IPUSP” (2001); 2)
Exposição: “Tempos da Psicologia na Universidade de São Paulo” (2004); 3) Evento:
“IPUSP 1970-2000: Outras Memórias - A História do IP Contada por Alunos e Ex-alunos”,
em colaboração com o Centro Acadêmico do IPUSP (2004); 4) Exposição: “A Glette: um
Momento na História da Psicologia da USP” (2006); 5) Exposição: “Dante Moreira Leite”
(2009); 6) “Lançamento da revista Scientiae Studia” (2009); 7) “Lançamento dos DVDs O
Legado da Psicologia para o Desenvolvimento Humano” (2010), em parceria com a
Academia Paulista de Psicologia; 8) “Lançamento da revista Scientiae Studia” (2011).
Abaixo fotos de alguns desses eventos.
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Figura 13. Mesa de Abertura da Exposição “Dante Moreira Leite”, 27
de outubro de 2009. Da esq.-dir.: Profa. Maria Luisa S. Schmidt,
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini, Maria Imaculada C. Sampaio
e Prof. César Ades. Salão de Estudos Ligia A. Amaral, Biblioteca Dante
Moreira Leite do IPUSP.

Figura 14. Professores César Ades e Lino de Macedo.
Lançamento da revista Scientiae Studia (n. 2, 2009:
Psicologia). Salão de Estudos Ligia A. Amaral da
Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, 16 de
novembro de 2009.

Foto: Renato dos Passos.

Foto: Aparecida Angélica Z. P. Sabadini.

Figura 15. Da esq.-dir.: Professores Danilo S. Guimarães,
César Ades e Lívia M. Simão. Lançamento da revista
Scientiae Studia (vol. 9, n. 1, 2011). Salão de Estudos Ligia
A. Amaral da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, 25
de outubro de 2011.
Foto: Renato dos Passos.

Embora o objetivo principal do Centro de Memória seja preservar a história da
Psicologia na USP, buscamos, também, apoiar e divulgar iniciativas voltadas à história da
pesquisa e do ensino da Psicologia, em geral. Promovemos, em 2008, duas exposições: 1)
“Instrumentos de Avaliação Psicológica dos Anos 1950”, organizada pela Professora Maria
do Carmo Guedes (PUC-SP) e colaboradores; 2) “Memórias da Psicologia em Obras Raras
e Valiosas: Século XIX - Início do Século XX”, organizada por Nádia M. D. Rocha e
colaboradores.

Figura 18. Equipamentos
antigos.

Figura 16. Da esq.-dir.: Flávio, Mariana, Tauane,
Professor César Ades, Luiz Eduardo de V. Moreira e
Professora Maria do Carmo Guedes. Salão de Estudos
Ligia A. Amaral da Biblioteca Dante Moreira Leite do
IPUSP, 21 de maio de 2008.
Foto: Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini.

Figura 17. Da esq.-dir.: Maria de L. Salum e Morais (Pesquisadora),
Professoras Emma Otta, Maria do Carmo Guedes, Vera Silvia R.
Bussab e Professor César Ades. Salão de Estudos Ligia A. Amaral da
Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, 21 de maio de 2008.
Foto: Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini.

11
Boletim Informativo da Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Número
Especial: Homenagem ao Professor César Ades. (2012, setembro).

Dentre os vários eventos, seguidos normalmente de mesa de abertura e exposições
de fotos, equipamentos, documentos e/ou outros materiais que organizamos e
realizamos, destaco aqui “A Glette: um Momento na História da Psicologia da USP”, uma
exposição idealizada por Neuza Guerreiro de Carvalho, uma simpática gletiana (História
Natural USP, Turma de 1951), que nos procurou no início do ano de 2006 e nos contagiou
com seu entusiasmo e proposta de organização do evento. Neuza foi a peça fundamental
para a realização da exposição.
Na organização do evento, contamos também com a valiosa participação do
Professor Carlos R. Vilela (Instituto de Biociências da USP) e de Wanderley C. de Moraes
(Biblioteca IPUSP). A Glette, como ficou conhecida a exposição, foi um evento que deixou
um rico acervo de fotos, emprestadas pela família Street e digitalizadas por Carlos R.
Vilela, para o acervo do Centro de Memória. Foram exibidas fotos da família Street, do
palacete (fotos internas e externas) e da Figueira. Deixou, também, uma grande marca no
Instituto - “O clone da Figueira da Glette” ou “A Figueirinha da Glette”, como é chamada,
que foi plantada nos jardins do Instituto durante o evento.
Com a demolição do palacete Jorge Street na década de 70, restou para a memória
dos estudantes uma figueira (Ficus macrophylla), que se tornou árvore símbolo dos
alunos que lá estudaram. Hoje esses ex-alunos lutam pela conservação e tombamento
municipal dessa árvore, ou seja, pela “Figueira da Glette”, como ficou conhecida. Destaco
aqui o grande trabalho que acompanhei de Neuza e César Ades, na luta pela saúde da
figueira e pelo seu tombamento municipal.
Na finalização de um texto (ainda não publicado), colocamos “...E nos jardins do
Instituto de Psicologia o clone da figueira da Glette está crescendo... é notável o seu
desenvolvimento. Quando olhamos para ela, é impossível não lembrar das suas origens,
da sua história, do palacete... (Ades & Sabadini). Hoje, quando olhamos para ela, é
impossível não lembrar do nosso querido Professor César e da sua história!

Figura 20. Figueirinha da Glette,
nos jardins do IPUSP (junho de
2012).
Foto: Rosangela Brandão de Souza.

Figura 19. Professor César Ades em frente à Figueirinha da
Glette nos jardins do IPUSP (2008).
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As fotos a seguir foram tiradas durante o evento da “Glette”.

Figura 21. Professor César Ades, durante
sua palestra “A Psicologia na Glette”,
ministrada durante o evento A Glette: um
Momento na História da Psicologia da USP.
Salão de Estudos Lígia A. Amaral da
Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, 21
de novembro de 2006.

Figura 22. Plantio do clone da Figueira nos jardins do IPUSP,
durante o evento “A Glette: um Momento na História da
Psicologia da USP”, 21 de novembro de 2006. Prof. Carlos R.
Vilela, Prof. César Ades, Neuza G. de Carvalho e Aparecida
Angélica Z. P. Sabadini.

Alguns dos painéis da exposição.

Figura 23. Painel com fotos do laboratório situado
no Palacete Jorge Street, na Alameda Glette, onde
posteriormente seriam ministradas as aulas de
Psicologia Experimental. Parte da exposição “A
Glette”, Salão de Estudos Ligia A. Amaral da
Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, 21 de
novembro de 2006.
Foto: César Ades.

Figura 24. Painel com fotos da
figueira (2006). Parte da exposição “A
Glette”, Salão de Estudos Ligia A.
Amaral da Biblioteca Dante Moreira
Leite do IPUSP, 21 de novembro de
2006.
Foto: César Ades.
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Meses após o plantio do clone da figueira nos jardins do IPUSP, como bem lembrou
Neuza, em seu lindo texto “Um grande amigo que parte para outros mundos”, recebemos
do Professor César um curioso e-mail com fotos da figueirinha “com aranhinhas tecendo
teias”, com a seguinte legenda “Olha a figueirinha, já tem vida!!!” (Guerreiro de Carvalho,
2012).

Figura 25. Figueirinha da Glette, com “aranhinhas
tecendo teias”, nos jardins do IPUSP, alguns meses após
o seu plantio, em 21 de novembro de 2006.
Foto: César Ades.

E assim era César Ades...
Nos eventos realizados pelo IPUSP, colaboramos com palestras e exposições, “30
Anos do IPUSP”, “50 Anos do Curso de Psicologia na USP” e “40 Anos do IPUSP”, e
participamos das comissões organizadoras.

Figura 26. Professor César Ades - Ministrando com
emoção a Palestra “O Centro de Memória do IPUSP”
(Ades & Sabadini, 2008), durante a Sessão Solene do
evento “50 Anos do Curso de Psicologia na USP”.
Anfiteatro Carolina Martuscelli Bori do IPUSP, 01 de
dezembro de 2008.
Foto: Daniel Junior Lima.

Para o evento de comemoração aos 40 anos de criação do IPUSP, realizado em 01 de
agosto de 2011, preparamos quatro exposições: 1) “Diretores do IPUSP”; 2) “A Psicologia
na USP (1934-2011): Linha do Tempo”; 3) “Site do Centro de Memória do IPUSP”; 4)
“Livro 40 anos do IPUSP”. A maior delas reuniu em doze grandes painéis a linha do tempo
do Instituto - “A Psicologia na USP (1934-2011): Linha do Tempo”.
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A Psicologia na USP
Linha do Tempo

1934 - 1961
1934
Criação da Universidade de
São Paulo (USP), pelo
Decreto Estadual 6.283, de
25 de janeiro.
Criação da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras
da USP (FFCL-USP).
Criação da Cadeira de
Psicologia no curso de
Filosofia.

Laboratório de Pedagogia Experimental da Escola Normal Secundária de São Paulo.
Curso de “Técnica Psicológica”. Foto: Acervo do Centro de Memória do IPUSP.

1957
Aprovação do curso de Psicologia
na FFCL-USP, pelo Decreto
Estadual n. 3.862, de 28 de maio.

1958
Início da primeira turma do Curso
de Graduação em Psicologia na
FFCL-USP.

Professora Annita de Castilho e Marcondes Cabral.
Foto: Acervo do Centro de Memória do IPUSP.

40 Anos do IPUSP

Figura 27. Exposição: “A Psicologia na USP (1934-2011): Linha do Tempo”.
Saguão do Bloco G do IPUSP, 01 de agosto de 2011.

Figura 28. Banner 2
(1934-1961).

Foto: Cecília Bastos.

Parte da equipe da Biblioteca Dante Moreira Leite, durante o evento “40 Anos do
Instituto de Psicologia da USP”.

Figura 29. Parte da equipe da Biblioteca do IPUSP, durante as
comemorações dos “40 Anos do IPUSP”. Em frente aos painéis das
exposições organizadas pelo Centro de Memória do IPUSP, no
Saguão do Bloco G do IPUSP, 01 de agosto de 2011. Sentados da
esq.-dir.: Antonio Marcos Amorim, Helina A. de Araújo, Ana Rita J.
Linguanotto, Renato dos Passos, Prof. César Ades, Célia R. de O.
Rosa. Em pé da esq.-dir.: Fernanda L. Guzman, Âmala Barbosa, Aline
M. Frascareli, Elaine C. D. Martins, Silvana X. A. Bonifácio, Roseni V.
G. da Silva, Aparecida Angélica Z. P. Sabadini e Arielli T. Moreira.

Figura 30. Parte da equipe da Biblioteca do IPUSP,
durante as comemorações dos “40 Anos do IPUSP”.
Em frente aos painéis das exposições organizadas
pelo Centro de Memória do IPUSP, no Saguão do
Bloco G do IPUSP, 01 de agosto de 2011. Da esq.-dir.:
Vanessa C. de O. Martins, Célia R. de O. Rosa, Thiago
Gomes Veríssimo, Prof. César Ades, Aparecida
Angélica Z. P. Sabadini e Maria Marta Nascimento.

Ainda no contexto dos trabalhos realizados para divulgação da memória da Psicologia
na USP, no ano de 2008, idealizamos o site do Centro de Memória, lançado oficialmente
em 2011, com a equipe do projeto; participamos de comissões na organização de eventos
no IPUSP; elaboramos o Regimento do CM-IPUSP; formamos o Grupo Glette, grupo de
apoio às atividades do Centro; publicamos capítulos de livros, textos e artigos;
apresentamos trabalhos e palestras sobre a história da Psicologia na Universidade de São
Paulo e em eventos científicos (comunicações orais), entre outras atividades.
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Figura 31. Da esq.-dir.: Vanessa C. de O. Martins e
Aparecida Angélica Z. P. Sabadini, apresentando o
trabalho “Preservação da Memória Institucional em
Ambiente Virtual: a Experiência do Centro de Memória do
Instituto de Psicologia da USP” (Ades, Sabadini, Martins,
Amorim, & Veríssimo, 2011), durante a Conference on
Tecnology, Culture and Memory (CTCM), 13 de setembro
de 2011, Recife.

Professor César Ades e o Site do Centro de Memória do IPUSP
Para dar visibilidade às atividades (eventos, exposições etc.) desenvolvidas pelo CMIPUSP e aos documentos de seu acervo, idealizamos em 2008 a construção de um site e
formamos um grupo para desenvolvimento e implementação desse portal.
Professor César foi um dos grandes incentivadores da construção do site. Nas nossas
reuniões, analisava, comentava, sugeria e ia traçando a teia das informações, tal qual as
aranhas que tanto amava... e tudo se interligava geometricamente como uma teia de fios
disposta com precisão.
Lembro-me de suas palavras, quando orientava para construção do portal: “...o site
deve ser o foco de convergência e de divulgação de todas as iniciativas do Centro...”. E
assim iniciamos nosso projeto.
Foi, também, em 2008, que decidimos que o logo do site seria o desenho do palacete
da Alameda Glette, feito pelo Professor Carlos Ribeiro Vilela, para ilustrar os materiais de
divulgação da exposição “A Glette: um Momento na História da Psicologia da USP”, em
2006.
Figura 32. Logo do site do CM-IPUSP: “Palacete da Glette”,
feito a partir de uma fotografia, pelo Professor Carlos
Ribeiro Vilela, do Instituto de Biociências da Universidade
de São Paulo (IB-USP).

Em agosto de 2010, com a equipe atual do site, composta por Vanessa C. de Oliveira
Martins (gerenciamento de conteúdo), Thiago Veríssimo (Webmaster) e Antonio Marcos
Amorim (bases de dados), criamos um novo projeto (César Ades e Angélica,
coordenadores) e reformulamos o site com o objetivo de democratizar ainda mais o
acesso aos documentos e materiais do CM-IPUSP, garantindo a disponibilização de seu
acervo, sempre que possível em acesso aberto. Nesse contexto, o novo portal foi
desenvolvido no Sistema de Gerenciamento de Conteúdo Drupal.
O novo projeto contou com a valiosa participação e colaboração da Professora Emma
Otta, na época Diretora do IPUSP, que apoiou o trabalho e acompanhou o seu
desenvolvimento.
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Figura 33. Site do Centro de
Memória do IPUSP (setembro de
2012) - Eventos.
www.usp.br/centrodememoriaip

Figura 34. Página principal do site do
Centro de Memória do IPUSP (setembro de
2012).
www.usp.br/centrodememoriaip

O lançamento oficial do site do CM-IPUSP foi realizado pela então Diretora do IPUSP,
Professora Emma Otta, durante as comemorações dos 40 anos do Instituto de Psicologia
da USP, em 01 de agosto de 2011.

Figura 35. Profa. Emma Otta, lançando oficialmente o
site do CM-IPUSP, durante o evento “40 Anos do
IPUSP”. Anfiteatro Carolina Bori do IPUSP. 01 de agosto
de 2011.
Foto: Cecília Bastos.

Figura 36. Equipe do Site do CM-IPUSP. Da esq.-dir.:
Antonio Marcos Amorim, Vanessa C. de O. Martins,
Thiago G. Verissímo, Aparecida Angélica Z. P. Sabadini
e Professor César Ades. Inauguração do site do CM,
durante o evento “40 Anos do IPUSP”. Saguão do
Bloco G do IPUSP, 01 de agosto de 2011.
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Professor César Ades e o Grupo Glette
Alguns meses após a exposição “A Glette: um Momento na História da Psicologia da
USP”, inaugurada em 21 de novembro de 2006, formamos um grupo, em meados de
2007, com o objetivo de continuar o trabalho de recuperação e preservação da memória
da Universidade de São Paulo na Alameda Glette.
O grupo foi composto pelos organizadores da exposição: Neuza Guerreiro de
Carvalho (História Natural USP), Professores César Ades e Carlos R. Vilela (IB-USP) e
Aparecida Angélica Z. P. Sabadini. Ainda no ano de 2007, passamos a contar com a valiosa
contribuição da Professora Viktoria K. L. Osório, do Instituto de Química da USP, que
passou a fazer parte da equipe.
Após a composição do grupo, passamos a nos reunir com frequência e começamos a
chamar nossa equipe de “Grupo Glette”. Nossas reuniões eram sempre realizadas na sala
do Centro de Memória, ao redor de uma mesa de “cantos arredondados”, como falava
Professor César. Com bolos, docinhos, café, chás... e muitas e boas histórias. Por vários
anos, nos reunimos na sala do Centro de Memória na Biblioteca e em inesquecíveis
confraternizações organizadas pela nossa querida amiga Neuza.
E como relata Neuza em sua bela homenagem ao Professor César, “quanto mais o
tempo passava, mais nos envolvíamos e mais nos ‘amarrávamos’ uns aos outros por fios
de amizade que iam engrossando a cada reunião. Era um prazer todos os encontros na
sala do Centro de Memória do Instituto de Psicologia, com o chá, com bolo e as prosas
paralelas nos intervalos de decisões...” (Guerreiro de Carvalho, 2012).
Com esse grupo, apresentamos trabalho em evento científico, contribuímos com um
capítulo em livro (Osorio, Vilela, Carvalho, Sabadini, & Ades, 2010), escrevemos e
estávamos finalizando o livro A Glette, o Palacete e a Universidade: Histórias da FFCL da
USP na Alameda Glette, uma coletânea que reúne ensaios com o objetivo de divulgar
parte da história da Universidade de São Paulo.

Figura 37. Uma pausa para fotos, durante a
reunião do Grupo Glette. Sala do Centro de
Memória do IPUSP. Da esq.-dir.: Carlos R.
Vilela, Viktoria K. L. Osório, Neuza G. de
Carvalho, Aparecida Angélica Z. P. Sabadini e
César Ades, 09 de novembro de 2011.
Foto: Antonio Marcos Amorim.
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Professor César Ades e O Centro de Memória do IPUSP Atual
Professor César Ades...
Dono de uma mente brilhante, Professor César tinha ideias maravilhosas e muita
vontade e energia para realizá-las. Sempre envolvido com uma diversidade de projetos
em várias áreas de atuação, coordenava todos com grande carinho e muita atenção,
todos eram especiais. Para ele, cada nova atividade era iniciada como se fosse a primeira
de sua vida acadêmica, sempre com muita motivação, energia e entusiasmo. E como ele
dizia: “Não costumo prestar muita atenção ao trajeto percorrido ao longo dos anos,
deixo-me absorver pelos projetos do momento, que são muitos e que representam o
desafio e a esperança” (Ades, 2010, p. 66).
Para o ano de 2012, tínhamos vários projetos, alguns para finalizar e outros para
iniciar. César Ades falava como amigo, mas sempre orientava com o cuidado e atenção de
um excelente professor. Assim, deixou diretrizes traçadas, escritos, novas ideias, ou seja,
uma rica teia de informações já delineadas. O Centro de Memória do IPUSP perdeu sua
grande inspiração, mas seguiremos o caminho já trilhado...
A foto a seguir registra o caminho de chegada ao Instituto de Psicologia e me faz
pensar no caminho que seguiremos agora, apenas com as lembranças, mensagens... mas
com um grande legado.

Figura 38. Tipuanas floridas, da Avenida
Lucio Martins Rodrigues, caminho de
chegada ao Instituto de Psicologia da
USP. (2006).
Foto: Tânia Pessoa.

O Centro de Memória do IPUSP
Vinculado à Diretoria do IPUSP, o Centro de Memória do Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo (CM-IPUSP) tem suas atividades desenvolvidas na Seção de
Preservação Histórica da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP. O Centro é regido por
uma Comissão Executiva, da qual se escolhe um coordenador e um vice-coordenador.
O CM-IPUSP tem como finalidade “selecionar, organizar, preservar e divulgar
documentos e materiais a respeito da história da Psicologia na Universidade de São
Paulo” (Ades & Sabadini, 2010). Dentre os vários momentos da Psicologia na USP,
ressaltam os da “criação, em 1934, da cadeira de Psicologia; em 1957, da criação do curso
de Psicologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo
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(FFCL-USP); e, em 1969, da criação do Instituto de Psicologia”. Essas etapas constituem
eixos dentro dos quais se desenvolve o trabalho e arquivamento dos documentos no
Centro de Memória do IPUSP (Sabadini & Ades, 2011, p. 135).
Com sede na Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, o Centro conta com uma sala
com mesas e armários para guarda do acervo físico.

Figura 39. Frente da Biblioteca Dante Moreira Leite do
IPUSP, julho de 2012.
Foto: Rosangela Brandão de Souza.

Figura 40. Sala do Centro de Memória do IPUSP, julho de 2012.
Foto: Rosangela Brandão de Souza.

Em dezembro de 2010, a Congregação do IPUSP aprovou o Regimento Interno do
Centro de Memória do IPUSP (Ades & Sabadini, 2010) e a composição da primeira
Comissão Executiva, formada pelos professores titulares César Ades e Ecléa Bosi, pelos
bibliotecários Aparecida Angélica Zoqui Paulovic Sabadini e Antonio Marcos Amorim,
pelos representantes discentes da pós-graduação e graduação, respectivamente Déborah
Rosária Barbosa e Rodrigo da Silva Rodrigues Lermes, e Vanessa Cristine de Oliveira
Martins, secretária da Comissão.
O Acervo do CM-IPUSP
O acervo físico do CM-IPUSP, que está em processo de ampliação, reúne:
▪ Documentos oficiais e antigos, como: lei n. 3.862 – criação do Curso de Psicologia na
FFCL-USP; cópias de documentos sobre o anteprojeto de lei de criação do Curso de
Psicologia da FFCL-USP; registro de aulas de Psicologia Educacional do curso de Pedagogia
da FFCL-USP (1951-1957); livro de atas das reuniões da coordenação do Curso de
Psicologia da FFCL-USP (1962-1964); aprovação do Regimento e da composição da
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Comissão Executiva do CM-IPUSP, pela Congregação do IPUSP, em 15/12/2010, entre
outros.
▪ 267 memoriais de professores, após a criação do IPUSP (a partir de 1973).
▪ Relatórios anuais de atividades do Instituto (1970-2004).
▪ Livros e teses que retratam a história da Psicologia na Universidade de São Paulo.
▪ Equipamentos antigos, como o relógio que pertenceu a FFCL-USP, entre outros.
▪ Fitas de vídeo, CDs, DVDs.
▪ Documentos e materiais especiais, como, placa de mérito, diplomas de menção honrosa
ao IPUSP, entre outros.

Figura 41.

Figura 42.

Figura 43.

Figura 44.

Figura 45.

Figura 46.

Figura 47.

Figura 41. Proposta de Criação do Curso de Psicologia por Annita C. Cabral (1953). Figura 42. Memorial de Dante Moreira Leite,
concurso para professor titular (1973). Figura 43. Livro: 40 Anos do IPUSP (2011). Figura 44. Relógio de parede (1951). O relógio
encontra-se em exposição no bloco G do IPUSP. Figura 45. CD: 30 Anos do IPUSP. Figura 46. DVDs: O Legado da Psicologia para o
Desenvolvimento Humano (2010). Figura 47. Menção honrosa ao Instituto de Psicologia pelas atividades programadas e
executadas na Semana de Recepção aos Calouros (2009). Nota. Acervo CM-IPUSP.

▪ Acervos fotográficos
O acervo fotográfico, que registra momentos históricos, ou seja, os mais antigos no
IPUSP, foi construído a partir das exposições e eventos promovidos pelo Centro de
Memória, de algumas doações e através de solicitações à comunidade. Apesar de
pequeno, já demonstrou sua relevância institucional na comunidade, pois as fotos já
ilustram publicações e materiais de divulgação do Instituto, como folders, convites,
cartões e livros: 40 Anos do IPUSP, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e
do Desenvolvimento Humano: 40 Anos, entre outros.
Os eventos que mais contribuíram para formação do acervo fotográfico foram: “30
Anos do IPUSP: identidade e Perspectivas”, “A Glette: um Momento da História da
Psicologia da USP”, “50 Anos do Curso de Psicologia na USP” e “Dante Moreira Leite”. A
seguir, estão algumas fotos dos respectivos acervos.
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Figura 48.

Figura 49.

Figura 53.

Figura 58.

Figura 54.

Figura 59.

Figura 51.

Figura 50.

Figura 60.

Figura 55.

Figura 52.

Figura 56.

Figura 57.

Figura 61.

Figura 48. Homenagem a Durval Marcondes no encerramento do curso que ofereceu para a Faculdade de Psicologia da USP (10 de
novembro de 1948). No centro, sentado (o terceiro da esquerda para a direita), Prof. Durval Marcondes, ao seu lado direito, sentada, Profa.
Annita de C. M. Cabral e na ponta direita, em pé, Profa. Carolina M. Bori. Figura 49. Iara Iavelberg. Figura 50. O Psicólogo Carl Rogers com a
Profa. Rachel Rosemberg. Figura 51. Aurora Maria do Nascimento Furtado. Figura 52. Posse da Diretoria da Sociedade Paulista de Psicologia
(1948). Profas. Annita C. M. Cabral (no centro, sentada) e Carolina M. Bori (atrás, em pé). Figura 53. Antigo Bloco B, Salão Nobre (atualmente
Bloco D), 1983. Festa de Final de Ano - “Dança Grega” apresentada pelos funcionários e professores do IPUSP. Figura 54. Greve USP, abril de
2000. Funcionários do IPUSP.
Notas. Algumas fotos apresentadas na exposição “30 Anos do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo” (2001).
Figura 55. Noemy da Silveira. Figura 56. Fred S. Keller. Notas. Algumas fotos expostas na exposição “50 Anos do Curso de Psicologia na USP”
(2008).
Figura 57. Dante Moreira Leite - Defesa da Tese de Livre Docência Psicologia e Literatura (1964). Nota. Uma foto da exposição “Dante
Moreira Leite” (2009).
Figura 58. Palacete Jorge Street, situado na Alameda Glette (1926). Antiga sede da FFLC-USP. Figura 59. Figueira da Glette (2006). Figura 60.
Entrada do porão do Palacete Jorge Street, local onde eram ministradas as aulas de Psicologia Experimental. Figura 61. Parte interna do
laboratório onde posteriormente seriam ministradas as aulas de Psicologia Experimental, porão do Palacete Jorge Street. Nota. Algumas das
fotos expostas na exposição “A Glette: um Momento na História da Psicologia da USP” (2006).

Outros acervos fotográficos que registram momentos históricos da Psicologia na USP
foram os doados pela Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, como, por exemplo: 12
fotos do Laboratório de Pedagogia Experimental da Escola Normal Secundária de São
Paulo (1914). Segundo Bosi (2011), “... Era na Escola Normal que se estudava Psicologia:
ali se formaram os primeiros laboratórios (...). Dali surgiram os que impulsionaram a
nascente Psicologia: Lourenço Filho, Noemi Silveira Rudolfer, Virginia Bicudo, Betti
Katzenstein...” (p. 13). Outros acervos doados foram 26 fotos da antiga Biblioteca (antigo
bloco 2), várias fotos de Congressos: XIV Congresso Interamericano da Psicologia, São
Paulo, abril de 1973 e 2a Conferência Nacional de Tecnologia da Educação Aplicada ao
Ensino Superior, São Paulo, outubro de 1973, eventos organizados pela diretoria do
IPUSP. Na época, o diretor do Instituto era o Professor Dr. Arrigo L. Angelini.
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Figura 62.

Figura 63.

Figura 64.

Figura 65.

Figura 62. Laboratório de Pedagogia Experimental da Escola Normal Secundária de São Paulo. Curso de “Técnica Psicológica” (1914).
Figura 63. Bloco 2 - Antiga Biblioteca (1992). Foto: Mario Guidi. Figura 64. Da esq.-dir.: Profa. Geraldina e Profa. Carolina Bori, XIV
Congresso Interamericano de Psicologia, abril de 1973. Figura 65. Da esq.-dir.: Prof. Dr. Arrigo L. Angelini, 2a Conferência Nacional de
Tecnologia da Educação Aplicada ao Ensino Superior.
Nota. Fotos doadas pela Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP.

O Centro reúne, também, acervos de fotos doadas pelo Centro Acadêmico Iara
Iavelberg e fotos mais atuais (digitais) de todos os eventos promovidos pelo CM-IPUSP,
dos eventos do IPUSP, de professores, alunos, funcionários, confraternizações, entre
outros.
▪ Coleção Fred S. Keller.
Reúne 168 obras do acervo particular do Prof. Fred Simmons Keller, doadas ao
Instituto de Psicologia da USP, em 2002, pelo seu filho John Keller. O processo sobre a
importação do material encontra-se, também, arquivado no Centro.
O armário que abriga as obras da Coleção Fred S. Keller também faz parte do acervo
do Centro de Memória, pois veio da antiga FFCL e pertenceu ao primeiro diretor do
IPUSP, Prof. Dr. Arrigo Leonardo Angelini.

Figura 67. Livros - Coleção Fred Keller. Sala do Centro de
Memória do IPUSP, agosto de 2012.
Foto: Rosangela Brandão de Souza.
Figura 66. Armário com a coleção Fred S. Keller. Sala do
Centro de Memória do IPUSP, setembro de 2012.
Foto: Rosangela Brandão de Souza.

Nota. O site do CM-IPUSP apresenta informações referenciais e as primeiras páginas dos
livros da coleção. As obras encontram-se, também, cadastradas no Banco de Dados
Bibliográficos da USP (Dedalus).
▪ Arquivo Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP
Reúne documentos antigos da Biblioteca, as primeiras publicações, como os
Sumários de Periódicos em Psicologia (1973-2000), manuais, catálogos, entre outros.
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No site do CM-IPUSP, apresentamos todo o acervo com fotos, fichas técnicas e
quando possível o texto completo.
Algumas Considerações
Acredito que a trajetória do Centro de Memória do IPUSP até o momento pode ser
definida como um processo de conhecimento, construção e experiência. Relembrando
algumas palavras do Professor César no dia da inauguração do CM-IPUSP,

Estamos apenas lançando a pedra fundamental do Centro,
entretanto contamos com a colaboração da nossa comunidade
na reunião dos documentos que resgatam a memória do IP
(...).Preservar a memória a partir da guarda de documentos tem
sido a vocação das bibliotecas, então o Centro de Memória do
Instituto fica confortavelmente instalado nesse espaço. Nossas
boas-vindas ao Centro! (Ades, 2001).

Figura 68. Professor César Ades, em frente à sala do Centro
de Memória do IPUSP, no dia de sua inauguração, 06 de
novembro de 2001. Biblioteca do IPUSP.

Logo após o evento em comemoração aos 30 anos do IPUSP, que inaugurou a sala do
Centro de Memória, continuamos com o projeto de preservação da memória da
Psicologia na Universidade. Abracei esse trabalho em conjunto com o Professor César
Ades, pela sua relevância, por gostar do assunto e ter consciência da importância do
trabalho para a instituição e para a Universidade e por ter sido contagiada pelo
entusiasmo de César Ades com o tema.
Mas é importante lembrar nesse breve histórico de algumas primícias. Lembramos
que o CM-IPUSP se instalou na Biblioteca praticamente sem acervo e para realizar essa
nova atividade na instituição era preciso um planejamento e uma equipe. Assim, a
Diretoria do IPUSP organizou uma Comissão em 2002 para iniciar esse trabalho. A equipe
do CM-IPUSP foi composta por César Ades (Professor Titular e diretor do IPUSP, na
época), Maria Helena Souza Patto (Professora Titular do IPUSP), Aparecida Angélica Zoqui
Paulovic Sabadini (Bibliotecária), Judith Zuquim (Historiadora), Guilherme Gibran Pogibin
e Samir Pérez Mortada, representantes da graduação e da pós-graduação do IPUSP,
respectivamente. Com essa equipe, trabalhamos até 2005.
Lembrando novamente algumas palavras do professor César, direcionadas para um
texto que estávamos finalizando, como “fale das dificuldades, elas estiveram presentes e
devem ser mencionadas...”, é importante registrar aqui que ao longo dessa gratificante
trajetória não estivemos livres de alguns entraves. Apesar de se tratar de uma atividade
que nunca foi esquecida e que sempre recebeu muita atenção, dedicação e carinho, pois
sempre estávamos nos reunindo, conversando sobre o assunto, trabalhando em novos
projetos, promovendo eventos, escrevendo, divulgando, fazendo apresentações... é
relevante lembrar que o pano de fundo desde a criação do Centro foi, de um lado
Professor César Ades envolvido com muitos outros projetos e atividades, ou seja,
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Professor César e suas diversas áreas de atuação: o grande pesquisador em
comportamento animal, o administrador, orientador, professor, seu envolvimento com
sociedades científicas, publicações, entre outros - do outro lado, minhas
responsabilidades e trabalho como chefe da Seção de Multimeios e Apoio às Publicações,
aulas, cursos, participação em projetos sistêmicos, comissões... além das atividades
exercidas como substituta da diretora da Biblioteca. Assim, não foi possível realizar tudo o
que gostaríamos de ter feito. Apesar de sempre poder contar com a equipe da Seção, da
Biblioteca e da Instituição, nos trabalhos e nas exposições, era preciso um funcionário
dedicado a esse trabalho para poder nos ajudar nos projetos idealizados.
Foi nesse contexto que, no ano de 2009, solicitamos è diretora do IPUSP, na época
Professora Emma Otta, um funcionário para a Seção de Multimeios e Apoio às
Publicações, para trabalhar com as atividades relacionadas à memória institucional. Foi
no ano de 2010 que conseguimos uma funcionária e em junho de 2011, o nome da Seção
de Multimeios foi alterado para Seção de Preservação Histórica, no novo organograma da
Biblioteca.
Ressaltamos que o projeto de preservação da memória recebeu grande incentivo e
apoio da diretora Professora Emma Otta (2008-2011). Além da contratação de uma
funcionária para o Centro, foi aprovado o Projeto de Ampliação da Biblioteca,
apresentado por Maria Imaculada C. Sampaio, diretora da Biblioteca. O projeto de
ampliação da Biblioteca prevê duas salas para o Centro de Memória do IPUSP.
Após a contratação da nova funcionária, Vanessa Cristine de O. Martins, em abril de
2010, foi possível retomar o projeto e o trabalho do site do Centro de Memória do IPUSP.
Assim, analisando retrospectivamente o trabalho desenvolvido, acredito que o
Centro de Memória já conquistou um espaço importante na comunidade e na própria
Universidade de São Paulo. Apresentamos abaixo alguns pontos relevantes conquistados
ao longo desses anos e ressaltamos que essas conquistas só foram possíveis em virtude
do apoio, da colaboração e do trabalho da equipe da Biblioteca Dante Moreira Leite, das
direções do Instituto de Psicologia e de suas assistências, da primeira Comissão do CMIPUSP (2002-2005), da atual Comissão Executiva do CM-IPUSP, a partir de dezembro de
2010, do Grupo Glette, desde 2007, da comunidade IPUSP e dos familiares dos
homenageados em eventos promovidos pelo Centro. Destacamos, assim:
▪ Início do trabalho de resgate, preservação e divulgação da memória da Psicologia no
Instituto de Psicologia.
▪ Divulgação da história da Psicologia e da importância de resgatar essa trajetória, com a
organização de eventos e exposições, apresentações no IPUSP e em eventos científicos
(comunicações orais) e publicações, como artigos, livros e capítulos de livros.
▪ Resgate, apresentação e divulgação de momentos significativos da história da Psicologia
na USP, através dos eventos organizados. Por exemplo, a exposição “A Glette: um
Momento na História da Psicologia da USP”, apresentou uma parte da história pouco
conhecida na comunidade do IP e além de enriquecer o acervo do Centro com fotos e
outros materiais significativos deixou uma grande marca no Instituto: a “Figueirinha da
Glette”.
▪ Definição de uma marca (identidade) para o CM-IPUSP, ou seja, o desenho do Palacete
da Alameda Glette, que hoje ilustra o site, ofícios, relatórios, entre outros documentos do
Centro.
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▪ Formalização do trabalho de preservação e divulgação da memória na Instituição, com a
criação da primeira Comissão Executiva e do Regimento Interno do CM-IPUSP, aprovados
pela Congregação do Instituto em dezembro de 2010; contratação de uma funcionária
para a Seção de Multimeios, em 2010, e mudança no organograma da Seção de
Multimeios para Seção de Preservação Histórica, em junho de 2011.
▪ Reconhecimento, por parte da comunidade do IPUSP, da importância do trabalho de
preservação da memória no Instituto, com verbas destinadas à modernização do Centro,
como, por exemplo, Reserva Técnica FAPESP (2011).
▪ Início da construção de um acervo histórico.
▪ Resgate de fotos históricas (antigas) através de eventos realizados pelo CM-IPUSP e
doações, possibilitando assim a construção de acervos fotográficos.
▪ Construção de um site próprio.
▪ Formação de grupo de apoio ao Centro, como o “Grupo Glette”.
▪ Recebimento de projeto externo para organização do arquivo histórico “A Psicologia
Educacional e Escolar da USP”, por uma pesquisadora em História da Psicologia.
▪ Modelo para implantação de outros Centros de Memória na Universidade. Por exemplo,
o Instituto de Química da USP iniciou esse ano um projeto de criação de um Centro de
Memória e a equipe responsável pela atividade tomou como base nossa experiência e
nosso regimento.
O Futuro do CM-IPUSP
Podemos afirmar que “a pedra fundamental foi implantada!”. Mas sabemos que há
muito a se fazer... contamos, para isso, com a colaboração da comunidade do IPUSP para
o crescimento e enriquecimento do acervo e na construção de novos arquivos históricos.
Para falar do futuro do Centro, retomo aqui algumas palavras já citadas (Sabadini &
Ades, 2011): “...O Centro de Memória (...) já demonstrou o quanto pode contribuir como
preservador da memória do Instituto e como incentivador para atividades de registro e
análise da história da Psicologia na USP...” (p. 141). A equipe do Centro de Memória
pretende dedicar esforços para envolver a comunidade do Instituto de Psicologia –
docentes, funcionários e alunos - na construção de uma documentação rica e na
produção de eventos significativos. “Pretende também originar e acolher iniciativas de
pesquisa histórica, do nível da iniciação científica em diante, promover a publicação de
catálogos e monografias e participar de intercâmbios com outros centros de mesma
natureza...” (p. 141). E assim continuaremos, Professor César!
Para finalizar esse tópico, registro aqui uma foto que ilustra como o Professor César
gostava de ver a sala do Centro de Memória do IPUSP e como ele dizia: “Gosto de ver o
Centro com pessoas, com movimento...”.
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Figura 69. Sala do Centro de Memória do IPUSP, julho de 2011. Da esq.-dir.: Professor
César Ades, Arielli T. Moreira (mesa menor), Vanessa C. de O. Martins, Aparecida
Angélica Z. P. Sabadini e Célia R. de O. Rosa.

Agradecimentos
Nessa trajetória, a Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP teve, desde o início da
criação do Centro de Memória, uma participação importante nos seus trabalhos.
Contamos sempre com o apoio, colaboração e a presença da diretora da Biblioteca, Maria
Imaculada C. Sampaio, e de toda a sua equipe – uma equipe presente e colaboradora,
com a qual sempre pudemos contar em todos os momentos. Destacamos a valiosa
colaboração nos trabalhos, nos eventos e nas exposições da equipe da Seção de
Preservação Histórica: Maria Marta Nascimento, Renato dos Passos, Antonio Marcos
Amorim, Flávio H. dos Santos e dos ex-monitores Ingrid Cadidé, Thiago G. Verissímo,
Daniel Junior Lima e Arielli T. Moreira. Ainda na Seção, destacamos o trabalho de Vanessa
Cristine de O. Martins, contratada em abril de 2010 e membro da Comissão Executiva e
da equipe do site do CM-IPUSP, e Wanderley C. de Moraes, presença constante nas
atividades do Centro, além de seus cuidados com a “Figueirinha da Glette”. Contamos,
também, com a colaboração de Célia R. de O. Rosa nos eventos e na construção do
arquivo histórico “Carolina M. Bori”. Destacamos, ainda, o suporte recebido das
secretárias Fernanda L. Guzman e Helina A. de Araújo, o apoio da equipe da Biblioteca
Virtual de Psicologia, nas pessoas de Georgia A. de F. Nomi e André Serradas, e o trabalho
com a Coleção Fred S. Keller (processamento técnico e cadastramento no Dedalus), a
partir de outubro de 2011, de Elaine Cristina D. Martins, Lúcia M. Gil e Tatiana Freitas.
Nossos agradecimentos especiais para Elza Corrêa Granja, diretora da Biblioteca
Dante Moreira Leite até o final do ano de 1999, que nos deixou uma Biblioteca
estruturada, moderna, organizada e um grande legado para seguirmos em frente.
A realização das atividades foi possível, também, devido ao apoio recebido dos
diretores do Instituto de Psicologia da USP, Professoras Maria Helena S. Patto (20042008) e Emma Otta (2008-2011), suas assistências, nas pessoas de Ari E. D. Ferreira e
Zulmira P. A. Parras (Assistência Financeira), Cynthia R. B. B. Mannini e Joana D’Arc Lima
(Assistência Acadêmica) e Sandra D. S. Ribeiro (Assistência Administrativa) e secretárias,
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nas pessoas de Inês G. Colombo e Alessandra P. Garcia. Destacamos, também, a
colaboração de Islaine Maciel e da equipe do Serviço de Apoio Institucional do IPUSP, do
Grêmio do Instituto de Psicologia, na pessoa de Claudiel Luiz dos Santos, que no ano de
2008 era presidente do Grêmio e patrocinou parte da exposição “50 Anos do Curso de
Psicologia na USP”, e de José Carlos da Silva, do Serviço de Patrimônio.
Contamos, ainda, com o valioso apoio e trabalho da primeira Comissão do CM-IPUSP
(2002-2005), Comissão Executiva do CM-IPUSP (a partir de dez. 2010) e Grupo Glette (a
partir de 2007), com o qual estamos finalizando um livro sobre a “Glette”. A partir de
maio de 2012, passamos a contar com a valiosa participação do Professor Lino de Macedo
na Comissão Executiva do Centro.
Nossos agradecimentos a todas as pessoas que emprestaram e/ou doaram materiais
ao Centro de Memória: às Famílias Street e Moreira Leite, aos professores, funcionários e
alunos do IPUSP, ao Centro Acadêmico Iara Iavelberg, ao Centro de Apoio à Pesquisa em
História (CAPH) da FFLCH-USP e à Academia Paulista de Psicologia (APP), em especial, à
Professora Dra. Aidyl M. de Queiroz Pérez-Ramos. Agradecimentos vão também para
Fátima Moreno, do Instituto de Estudos Avançados da USP, pelo apoio e disponibilidade,
com os quais sempre pudemos contar.
Enfim, à equipe da Biblioteca, à direção do Instituto de Psicologia da USP, à
comunidade do IPUSP, à Universidade de São Paulo, e a todos que de alguma forma
contribuíram com o Centro de Memória – Nosso muito obrigado!

Professor César Ades e sua Última Apresentação
Tivemos a alegria de compartilhar momentos agradáveis e ouvi-lo no dia 07 de
março, um dia antes do seu acidente, no Salão de Estudos Lígia A. Amaral da Biblioteca do
IPUSP, onde apresentamos a palestra “O Centro de Memória do IPUSP” aos calouros
2012.
Professor César chegou, como de costume, mais cedo para a apresentação. Entrou na
minha sala, com sua caderneta entre as mãos e com seu jeito de sempre... simples e
informal, mas ao mesmo tempo refinado. Cumprimentamo-nos e em seguida ele falou
“Tudo certo para nossa apresentação... vamos ver os slides...”. Olhamos todos os slides,
como sempre fazíamos antes de uma apresentação, e em seguida descemos para o Salão
de Estudos para encontrarmos os calouros 2012.
E foi com elegância, entusiasmo, paixão e muita emoção que ele falou aos calouros
sobre a importância do resgate da memória e sobre o trabalho realizado pelo Centro de
Memória do IPUSP. Como sempre, foi uma palestra memorável, que marcou sua última
apresentação em público.

Figura 70. Professor César Ades apresentando o
Centro de Memória do IPUSP. Salão de Estudos
Lígia A. Amaral da Biblioteca Dante Moreira Leite
do IPUSP, 07 de março de 2012.
Foto: Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini.
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Logo após a nossa apresentação, tomamos um café na lanchonete do IPUSP, onde ele
falou da graduação, dos alunos... e com o entusiasmo de sempre dos projetos em
andamento e dos novos para o Centro de Memória. Esse foi nosso último encontro e
nosso último café.

_________________________________

Quando conheci César Ades...
Foi por volta do ano de 1993 que conheci o
Professor César Ades, logo no início de minhas
atividades como bibliotecária na Biblioteca Dante
Moreira Leite do IPUSP - Um simpático e educado
professor que na ocasião como editor convidado da
revista Psicologia USP estava organizando o número
especial “Memória”.

Figura 71. Capa
da revista
Psicologia USP,
vol. 4, n. ½, 1993.
Número Especial:
Memória. Editor
convidado: César
Ades.

Na época, com Elza Corrêa Granja, diretora da Biblioteca e membro do Conselho
Editorial da revista, iniciei meu trabalho de normalização técnica dos artigos da Psicologia
USP. Foi, então, durante o trabalho de normalização dos textos do número especial que
comecei a interagir com o simpático professor. Foram poucos encontros para falar da
parte técnica dos manuscritos, realizados pela primeira vez no formato digital. Logo no
início das nossas conversas, já foi possível observar o entusiasmo do Professor César com
o tema “Memória”.
Assim, conheci Professor César Ades - Falando com entusiasmo e escrevendo sobre
“Memórias...”, em 1993. E assim foi a última vez que vi César Ades, falando com emoção
e entusiasmo sobre “Memória”..., em 07 de março de 2012.
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PALAVRAS FINAIS

Professor César deixa saudades... Sentimos e sentiremos muito a sua falta. É difícil
acreditar que não o veremos mais entrando na Biblioteca com seu contagiante sorriso,
caderneta entre as mãos e uma máquina fotográfica. Que não teremos mais a energia do
seu entusiasmo, não escutaremos mais as suas histórias, não tomaremos mais um
delicioso café e não poderemos mais contar com sua presença e seu valioso trabalho no
Centro de Memória. Mas apesar dessa perda, ele nos deixa grandes e boas lembranças de
muitos momentos compartilhados e ricas contribuições para a memória da Psicologia e
ainda para aqueles que o ouviram e com ele conviveram um grande legado: suas
histórias, experiências e belos exemplos a serem seguidos...
Professor César deixa assim ricos ensinamentos... e a bela herança de amar e viver
intensamente e com muita alegria, assim como ele viveu!

Nosso muito obrigado, Professor César!

Figura 72. Professor César
Ades visitando a construção do
Bloco G do IPUSP (2004).
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CÉSAR ADES (1943-2012), UMA BREVE BIOGRAFIA

César

Ades foi um dos maiores especialistas em
Comportamento Animal do Brasil. Seu pioneirismo na área
deixou seguidores em todo o país.
Foi Professor Titular do Instituto de Psicologia da USP,
atuando como docente do Departamento de Psicologia
Experimental e do Programa de Pós-Graduação em
Neurociências e Comportamento do IPUSP.
Professor César é “referência nacional e internacional na
área de etologia”. Pesquisador, etólogo especialista no
comportamento de aranhas, defendeu seu doutorado, em
1973, sobre a aranha Argiope argentata, com o título Teia e a
Caça da Aranha Argiope argentata, sob a orientação do
Professor Walter Hugo de Andrade Cunha, pesquisador que
introduziu a Etologia no Brasil. Em 1991, concluiu sua livredocência com o trabalho Instinto e Aprendizagem na Aranha
Argiope argentata e, em 1994, tornou-se Professor Titular do
Instituto de Psicologia da USP (Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo [IPUSP], 2012b).

Figura 73. Prof. César Ades com a
aranha Argiope argentata. O fotográfo
fez com que a aranha, viva e sobre a sua
teia, ficasse frente ao seu rosto (Folha
de S. Paulo). Foto e legenda extraída de
Ades (2010, p. 74).

César Ades, do Cairo (Egito) para Cidade de São Paulo
Filho de Tewfik Ibrahim Ades e de Celine Cesar Sassoon, César Ades nasceu no Cairo,
Egito, em 08 de janeiro de 1943. Relata em alguns artigos, entrevistas e conversas...
lembranças ensolaradas de sua infância e dos seus primeiros estudos feitos no Lycée
Français du Caire. Logo na adolescência surgiu seu interesse pela Etologia e, como citado
por ele, em “Uma Primeiríssima Etologia”,
...de férias em Alexandria, numa casa com um grande quintal, descobri num arbusto uma
bela aranha de teia que eu passei a observar, lançando insetos e outros itens não
comestíveis, cutucando-a de diversas maneiras, para ver como reagiria. Parecia-me incrível
que um animal deste tamanho conseguisse fazer, com tanta perfeição, tudo o que fazia
(Ades, 2010, p. 67).

No ano de 1958, aos quinze anos, com seus pais e irmãos, Mireille e Alberto veio para
o Brasil. Em 1965, aos 22 anos, naturalizou-se brasileiro.
Em São Paulo, cursou as “duas últimas séries do grau médio na seção francesa do
Liceu Pasteur”. Do seu estimulante último ano, em 1960, nessa escola, relata lembranças
carinhosas das aulas de Mme Josette Balsa e seu encanto pelas suas “densas aulas” (Ades,
2010, p. 67).
César Ades, pai de “duas meninas”, como ele falava, em conversas informais e em
textos dedicados as suas filhas, sempre demonstrou ser um “pai coruja”. Citava-as
sempre com muito amor, carinho e orgulho: Lia Ades Gabbay, “psicóloga clínica e
estudiosa dos problemas de alimentação”, e Tatiana Ades, “uma escritora vivamente
interessada por Psicologia” (Ades, 2010, p. 66).
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César Ades, Uma Trajetória de mais de 50 Anos na USP
(1960 a março de 2012)
César Ades se dedicou à Universidade de São Paulo por mais de 50 anos. Como aluno
de graduação do Curso de Psicologia, ingressou na Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras da USP (FFCL-USP) no final de 1960. No ano de 1965, quando ainda estava no
quarto ano do curso, foi contratado para a Cadeira de Psicologia Experimental e Social,
iniciando assim suas atividades como professor (Ades, 2010). No mesmo ano, publicou
seu primeiro artigo científico, “Comportamento Exploratório: Problemas de Definição”, na
revista Jornal Brasileiro de Psicologia. Em 1969, defendeu seu Mestrado, A Retenção dos
Itens Irrelevantes numa Tarefa de Busca Visual, sob a orientação da Professora Carolina
M. Bori. A seguir, fotos do Palacete Jorge Street, situado na Alameda Glette, primeira
sede da FFCL-USP, onde foram ministradas as aulas da Cadeira de Psicologia Experimental
e Social.

Figura 74. Palacete
Jorge Street, na
Alameda Glette, onde
funcionou a Cadeira
de Psicologia
Experimental e Social
da Faculdade de
Filosofia, Ciências e
Letras da USP. No
porão, ficavam os
laboratórios e uma
sala de aula.

Figura 75. Prof. César Ades (o
“Barbicha”
como
era
chamado pelos colegas), no
laboratório do Palacete Jorge
Street, na Alameda Glette.
Foto: N. Dalva.

Na pós-graduação, sob sua orientação, “formaram-se 32 mestres e 23 doutores”
(IPUSP, 2012b); seus orientandos tinham diversas formações acadêmicas: psicólogos,
veterinários, biólogos, zootecnistas. Orientou, também, vários trabalhos de iniciação
científica. Na graduação do IPUSP, criou a disciplina “Motivação e Emoção”, ministrada
com os Professores Emma Otta e Eduardo B. Ottoni.

Figura 76. Apresentação de resultados de
pesquisas realizadas na disciplina de
graduação “Motivação e Emoção”. Prof.
César Ades e Profa. Emma Otta. Salão de
Estudos Lígia A. Amaral da Biblioteca Dante
Moreira Leite do IPUSP.

Foi diretor do Instituto de Psicologia da USP (2000-2004). Durante sua gestão, fundou
o Centro de Memória do IPUSP, em 06 de novembro de 2001, durante o evento “30 Anos
do IPUSP: Identidade e Perspectivas” e foi seu coordenador até março de 2012; aprovou o
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projeto pedagógico do atual currículo do curso de graduação em Psicologia; inaugurou o
Bloco F, com novas salas de docentes e novos laboratórios e Bloco E (IPUSP, 2012b).

Figura 77. Porf. César Ades,
inaugurando o Bloco F, durante o
evento “30 Anos do IPUSP”, 06 de
novembro de 2001.

Figura 78. Inauguração do Bloco E, Prédio
Serviços Gerais do IPUSP, durante o
evento “30 Anos do IPUSP”, 06 de
novembro de 2001. Da esq.-dir.: Sandra D.
dos S. Ribeiro, Prof. Dr. Jacques
Marcovith, então Reitor da USP, Prof.
César Ades e Tarcisio M. Rodrigues.

Durante sua gestão como Diretor do IPUSP foram iniciadas as obras do prédio onde
fica hoje a administração do IP - Bloco G (IPUSP, 2012b). Foi, também, vice-diretor do
IPUSP, de 1998 a 2000.

Figura 79. Construção
do Bloco G. Prédio da
administração do IP
(2004).

Figura 80. Visita à construção do Bloco G.
Prédio da Administração do IPUSP. Da
esq.-dir.: Dinorá S. Ferro, Prof. César Ades,
Dalva A. P. da Silva e Ari E. D. Ferreira
(2004).

Foto: César Ades.

César Ades foi coordenador do Laboratório de Etologia do IPUSP. Firmou
intercâmbios científicos e acadêmicos com o Laboratoire d'Éthologie Expérimentale et
Comparée, Paris XIII, e com a Unidade de Investigação em Eco-Etologia do Instituto
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Superior de Psicologia Aplicada de Lisboa, além de prestar colaboração e assessoria para
agências de fomento, como Fapesp, Capes e CNPq, e outras universidades e sociedades
científicas (IPUSP, 2012b).
Foi editor da Revista de Etologia desde a sua criação (1998) e
membro do conselho editorial das revistas Behavior and Philosophy e
Acta Ethologica.
Figura 81. Capa da Revista de Etologia
(Vol. 7, n. 1, 2005).

No período de 1992 a 2004, foi membro da Comissão Executiva da revista Psicologia
USP, publicação oficial do IPUSP.

Figura 83.
Figura 82.

Lançamento da revista Psicologia USP. Salão de Estudos Ligia A. Amaral da
Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP (2002). Figura 82. Da esq.-dir.: Prof.
Lino de Macedo, Profa. Elisabeth B. Pinto Wiesse, Prof. César Ades, Profa.
Ana M. de B. Aguirre, Profa. Maria Inês A. Fernandes, Profa. Ana M.
Loffredo, Profa. Dora S. F. Ventura e Profa. Nielsy H. P. Bergamasco. Figura
83. Da esq.-dir.: Profa. Nielsy H. P. Bergamasco, Profa. Ana M. Loffredo,
Profa. Maria Helena S. Patto, Profa. Sylvia L. de Mello e Profa. Maria Inês A.
Fernandes. Figura 84. Da esq.-dir.: Prof. César Ades, Profa. Ana M. de B.
Aguirre, Aparecida Angélica Z. P. Sabadini, Profa. Helena M. S. Bicalho,
Profa. Maria Inês A. Fernandes e Profa. Nielsy H. P. Bergamasco.

Figura 84.

Contribuiu de forma expressiva em projetos de pesquisa e várias publicações
científicas. Muitos foram os trabalhos publicados por César Ades ao longo de sua vida
acadêmica - artigos científicos, livros e capítulos, artigos de divulgação, entrevistas, entre
outros.
César Ades, presença constante na mídia, participou de vários programas de
televisão, como “Globo Repórter”, “Programa do Jô”, entre outros.
No período de 2008 a janeiro de 2012, foi diretor do Instituto de Estudos Avançados
da USP (IEA-USP).
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Figura 85. Prof. César e
equipe do Instituto de
Estudos Avançados da USP
(2011),
em
uma
confraternização,
durante
sua gestão enquanto diretor.

Figura 86. Encontro da Rede Latino-americana de
Cooperação Científica em Psicologia (Latin American
Network for Scientific Cooperation in Psychology
[LANCoPsy]). Da esq.-dir.: Agnaldo Garcia (UFES),
Enrique Saforcada (Buenos Aires), José Livia (Peru),
Wilson Lopez y Lopez (Colombia), Patricio Cumsille
(Chile), César Ades (Diretor do IEA, na época), Regina
Macedo (UnB) e Maria Imaculada C. Sampaio
(IPUSP).
Foto: Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini.

Gostava de falar sobre Darwin, ler suas obras e apresentá-lo. E como citado por ele:
Tenho tentado mostrar o quanto a Psicologia está presente no pensamento de Darwin, desde
o início de sua carreira, desde a época dos cadernos em que lançava notas intuitivas a
respeito da diversidade e da transformabilidade das espécies vivas. Não havia, em seu
pensamento, uma ruptura entre o domínio da vida e o domínio da mente... (Ades, 2010, p.
87)

Figura 87. Prof. César Ades ministrando a
palestra “Expressão das Emoções: um
Tema Darwiniano”, Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão
Preto da USP, Ribeirão Preto, SP, 30 de
janeiro de 2012. Foto extraída de:
http://iearp.blogspot.com.br/
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César Ades e a Academia Paulista de Psicologia
Em 22 de agosto de 2008, assumiu a Cadeira número 19 da Academia Paulista de
Psicologia (APP). Cito aqui um trecho do seu lindo discurso de posse:

Eis‐me de beca, um pouco
inconfortável para quem costuma
andar de manga de camisa, agora
membro da Academia Paulista de
Psicologia. Garanto a vocês, é com
muita honra e com emoção. Depois
de uma longa jornada, sempre
entusiasmada, pela pesquisa e pelo
ensino em Psicologia, sinto‐me
gratificado de me ver integrado ao
grupo dos que sempre batalharam
para
construir
a
Psicologia
brasileira... (Ades, 2008).

Figura 88. Professores Lino de Macedo e César Ades.
Posse na Academia Paulista de Psicologia. Centro de
Integração Empresa-Escola, São Paulo, SP, 22 de agosto
de 2008.

César Ades e Lino de Macedo percorreram diversos caminhos juntos no IPUSP e se
tornaram acadêmicos na mesma data.

César Ades e Sociedades Científicas
Foi presidente e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Etologia (SBEt), da qual foi
seu fundador. Foi membro da Federação de Sociedade de Biologia Experimental e da
International Council of Ethologists. Coordenou a XXVIII International Ethological
Conference, em 2003, da International Society of Comparative Psychology (IPUSP, 2012b).
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César Ades, Uma Grande Perda...
No dia 15 de março de 2012, vários canais da mídia – televisão, rádio, internet,
jornais... anunciavam a perda do grande cientista e, como noticiou a Folha de S. Paulo,
“Morre César Ades, o Mestre da Mente Animal” (Lopes & Castro, 2012). César Ades
faleceu no dia 14 de março de 2012, vítima de um atropelamento sofrido no dia 08 de
março.
Para falar desse triste acontecimento, retomo aqui algumas sábias e comoventes
palavras da nossa querida amiga Neuza: “... Não se morre aos 69 anos quando ainda se
tem um longo caminho pela frente e toda uma juventude acumulada para ser usada...”
(Guerreiro de Carvalho, 2012).
E com certeza Professor César tinha ainda muitas coisas para realizar, finalizar e
novos projetos para iniciar... e a energia de uma juventude exteriorizada no seu cativante
jeito de ser...

Figura 89. Prof. César Ades pintando o calouro Tales de A. Chaves, durante a Semana
dos Calouros IPUSP (2012). Saguão do Bloco G do IPUSP, fevereiro de 2012.
Foto: Mirella Prucoli.
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RESUMO DA HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NA USP

As principais etapas da história da Psicologia na USP, que constituem eixos dentro
dos quais se desenvolve o trabalho de pesquisa e documentação do Centro de Memória
do IPUSP, são: 1) Criação da Cadeira de Psicologia, em 1934; 2) Criação do Curso de
Psicologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (FFCLUSP), em 1957; 3) Criação do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP),
em 1969 (Sabadini, Veríssimo, Cadidé, & Ades, 2008).
1934-. Na Universidade de São Paulo, a Psicologia surgiu como uma das cadeiras do
curso de Filosofia, por ocasião da fundação da USP, em 25 de janeiro de 1934 (decreto 6.283).
Destacamos as contribuições dos professores franceses Etiènne Borne, nos anos de 1934 e
1935, e de Jean Maugüé, no período de 1935 a 1944. No ano de 1938, foi inaugurado o Curso
de Pedagogia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), oriundo do Curso de
Professores (criado em 1933) do Instituto de Educação (agregado à USP em 1934), já com uma
Cadeira de Psicologia Educacional. A Psicologia beneficiou-se com as contribuições do
professor norte-americano Otto Klineberg, chefe da Cadeira de Psicologia no Curso de
Filosofia no período de 1945 a 1947. Em 1947, Annita de Castilho e Marcondes Cabral assumiu
a chefia da Cadeira de Psicologia do Curso de Filosofia e, em 1953, a Congregação da FFCL
aprovou, a partir de uma proposta sua, a criação do Curso de Psicologia na USP. No ano
seguinte, foi criada, junto à Cadeira de Psicologia, uma especialização em Psicologia Clínica,
com a colaboração dos professores Durval Marcondes, Anibal Silveira e Cícero Cristiano de
Souza. 1957-. Em maio de 1957, a lei nº 3.862 deu bases para a criação do Curso de
Psicologia, que começou a funcionar em 1958, na FFCL. O curso era formado pelas Cadeiras
de Psicologia Educacional (curso de Pedagogia) e de Psicologia (curso de Filosofia), que se
desdobrou nas Cadeiras de Psicologia Clínica e Psicologia Experimental e Social, mais tarde
transformadas em departamentos. As aulas do curso de Psicologia foram ministradas em
vários ambientes. Na fase inicial do curso, as disciplinas Filosofia, Antropologia e Sociologia
foram ministradas no prédio da rua Maria Antonia. No antigo palacete Jorge Street da
alameda Glette, a professora Anita e outros professores da Cadeira de Psicologia ensinavam
Psicologia Experimental, em moldes gestálticos, em um pequeno laboratório localizado no
porão da mansão. Em uma casa ampla na rua Cristiano Viana, transferiram-se mais tarde
todas as aulas da Cadeira de Psicologia Experimental e Social. O treinamento clínico era dado,
entre outros locais, na clínica psicológica da rua Jaguaribe e no Hospital Psiquiátrico da Vila
Mariana. Em 1961, a Psicologia contou com os ensinamentos do professor americano Fred S.
Keller, que trouxe para o nosso meio a análise experimental do comportamento, em moldes
skinnerianos. Formou-se um grupo de behavioristas sob a orientação da professora Carolina
Martuscelli Bori. Nessa época, formou-se, também, uma linha independente de etólogos,
iniciada com o professor Walter Hugo de Andrade Cunha. 1969-. O Instituto de Psicologia
da USP foi criado no ano de 1969, pelo decreto nº 52.326, do Governador do Estado; em
1970, é instalado, tendo como primeiro Diretor o Professor Dr. Arrigo L. Angelini. As aulas
eram ministradas em barracões provisórios, próximos à Raia Olímpica da Cidade Universitária.
No mesmo ano de sua instalação, 1970, foram criados no Instituto cursos de pós-graduação,
mestrado em Psicologia Escolar e em Psicologia Experimental; em 1975, em Psicologia Clínica
e, em 1976, em Psicologia Social. O doutorado foi implantado em 1974 na Psicologia Escolar e
na Psicologia Experimental; em 1982, na Psicologia Clínica, em 1989, na Psicologia Social e em
1992 em Neurociências e Comportamento. A Biblioteca “Dante Moreira Leite” foi formada a
partir das bibliotecas pertencentes às Cadeiras de Psicologia Educacional (Curso de Pedagogia)
e Psicologia (Curso de Filosofia), que foram transferidas para o recém criado IP e integradas
em um só conjunto, dando origem, em 1971, ao Serviço de Biblioteca e Documentação. O
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Instituto atualmente conta com 4 departamentos: Psicologia da Aprendizagem, do
Desenvolvimento e Personalidade (PSA), Psicologia Clínica (PSC), Psicologia Experimental (PSE)
e Psicologia Social e do Trabalho (PST) (Bosi, 2011; Instituto de Psicologia da Universidade de
São Paulo, 2012a; Sabadini et al., 2008).
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que estava querendo contar, ou seja, um pouco da história do trabalho de preservação da memória
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a necessidade de contar...”, acredito ter conseguido colocar no papel aquilo que realmente vivenciei.
Logo após esse trabalho, o Boletim formatado (pdf) foi compartilhado com as pessoas que
acompanharam e/ou contribuíram com o trabalho de preservação da memória da Psicologia na USP
e também com aqueles que conviveram com o Professor César na Biblioteca.
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Boletim Informativo da Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Número
Especial: Homenagem ao Professor César Ades. (2012, setembro).

40

BOLETIM INFORMATIVO
BIBLIOTECA DANTE MOREIRA LEITE DO IPUSP

Número Especial: Homenagem ao Professor César Ades
Setembro de 2012

O Boletim Informativo da Biblioteca Dante Moreira Leite é uma publicação eletrônica
e mensal da Biblioteca do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP),
editado desde 2011. Tem como objetivo criar um canal de difusão de informações e
novidades para a comunidade. Divulga as principais atividades desenvolvidas pela
Biblioteca e pelo Instituto, contribuindo, assim, com a preservação da memória
institucional. Pode ser acessado na página da Biblioteca <www.ip.usp.br> e no site do
Centro de Memória do IPUSP <www.usp.br/centrodememoriaip>.
Número Especial do Boletim Informativo
▪ Autoria: Aparecida Angélica Zoqui Paulovic Sabadini.
▪ Edição e Diagramação: Aparecida Angélica Zoqui Paulovic Sabadini.
▪ Revisão Geral: Maria Imaculada Cardoso Sampaio.
▪ Revisão de Textos: Vanessa Cristine de Oliveira Martins.
▪ Fotografias: César Ades (in memoriam), Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini, Rosangela
Brandão de Souza, Renato dos Passos, Antonio Marcos Amorim, Carlos Vilela, Cecilia Bastos, Daniel
Junior Lima, Tania Pessoa, N. Dalva e Mirella Prucoli.
▪ Tratamento de imagens (figuras 38 e 84): Rosangela Brandão de Souza.
Nota. As fotos sem créditos não foram passíveis de identificação.

Equipe do Boletim Informativo

Capas

▪ Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP.
▪ Aline Frascareli - Edição e Diagramação.
▪ Maria Imaculada Cardoso Sampaio - Revisão Geral.
▪ Vanessa Cristine de Oliveira Martins - Revisão de Textos.

Foto fundo: Figueira (Ficus
macrophylla), situada na
Alameda Glette, local onde
funcionou a primeira sede da
FFCL-USP, no palacete Jorge
Street. Nesse local,
atualmente está o
estacionamento de carros
Princesa.

Referência do Número Especial (versão online)
Sabadini, A. A. Z. P. (2012, setembro). Um grande amigo do Centro de
Memória e da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP. Boletim
Informativo da Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto de
Psicologia da Universidade de São Paulo (Número Especial:
Homenagem ao Professor César Ades), 1-39. Recuperado de,
Nota. Inserir o endereço eletrônico no final da referência. Exemplo:
Recuperado de, www.usp.br/centrodememoria

Nota. A Figueira da Glette,
como ficou conhecida, se
tornou árvore símbolo dos
alunos de História Natural,
Geologia, Química e
Psicologia que tiveram aulas
no antigo palacete.
Foto: Carlos R. Vilela.
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