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A MESTRA

Como passar para os demais a experiência maravilhosa de ser aluno de Sílvia Lane, que formou aproximada-
mente 100 mestres e doutores?

A opção foi fazê-lo por meio de depoimentos de professores que foram alunos de Sílvia Lane, tendo sido influ-
enciados por suas idéias no campo da Psicologia Social, e pelo seu exemplo de ser humano inquieto e sempre na
busca de uma Psicologia engajada que aporta importantes contribuições para a solução dos problemas sociais.

O professor Antônio da Costa Ciampa, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), aluno,
amigo e posteriormente colega de Sílvia Lane, relata a influência de Sílvia na sua crença de que nascemos para
começar e não para terminar e que, nesta luta, cada começo pode trazer a emancipação humana.

A professora Margarida Barreto, doutora em Psicologia Social e pesquisadora do Núcleo de Estudos Psicossociais
de Exclusão e Inclusão Social (NEXIN) da PUC-SP, nos relembra importantes aspectos do pensamento de Sílvia
Lane, afirmando que é impossível pensar a história da Psicologia Social, no Brasil e na América Latina, sem revelar
a identidade viva, doce e humana de Sílvia Lane, mais ao mesmo tempo firme, persistente, combativa e crítica
intransigente das idéias positivistas e conservadoras.

A professora Ana Lúcia Artioli, da Universidade do Estado de Mato Grosso, orientanda da Sílvia até pouco antes
da sua morte, dá um depoimento comovente de como foi rica a convivência com a mestra.

A professora Célia Ferraz, da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo (ESPM-SP) – Setor Pós
Graduação, também orientanda de Sílvia Lane, encerra os depoimentos, apresentando a agenda de trabalho dos
últimos meses de vida da professora Sílvia, deixando a cada um dos leitores as suas preocupações naqueles últimos
dias e seu grande amor pela psicologia social, pela docência e pesquisa.
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