
   

Boletim Academia Paulista de Psicologia

ISSN: 1415-711X

academia@appsico.org.br

Academia Paulista de Psicologia

Brasil

Diretoria da Academia Paulista de Psicologia

Romeu de Morais Almeida (28/05/1932 - 27/07/2010)

Boletim Academia Paulista de Psicologia, vol. 30, núm. 79, julio-diciembre, 2010, pp. 524-526

Academia Paulista de Psicologia

São Paulo, Brasil

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94615412027

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=946
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94615412027
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=94615412027
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=946&numero=15412
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94615412027
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=946
http://www.redalyc.org


524

Finalizamos este obituário, incluindo as palavras de Zilpha e Ivo
Nascimento, do Conselho de Educadores da Escola de Pais do Brasil, que as
pronunciaram na ocasião do falecimento do Dr. Isaac e que traduzem a sua
personalidade e seus ideais:

Ficarão para sempre em nossa lembrança a sua simpatia, sensatez,
didática firme e o incentivo para mantermos sempre vivo o “Espírito de
Família”, em nossas próprias famílias e nos trabalhos da Escola de Pais.
Escreveu muitos livros de assuntos ligados à sua especialidade em
psicologia e sobre assuntos de família. Temos nos Anais dos Congressos
muitos artigos de sua autoria, pois ele sempre esteve presente nos nossos
Congressos até quando sua saúde permitiu. Deixou-nos um legado
maravilhoso, sempre atual, que poderemos usar para nós, nossas famílias
e trabalhos na Escola de Pais do Brasil.

Diretoria da Academia Paulista de Psicologia

• Romeu de Morais Almeida
( 28/05/1932 -  27/07/2010)

É com profundo pesar que esta Academia registra o falecimento do Prof.
Dr. Romeu de Morais Almeida. Ele foi um dos Acadêmicos fundadores deste
sodalício, ocupando a Cadeira no 6, tendo como Patrono Milton Camargo da
Silva Rodrigues. Deixou esposa, irmãos e sobrinhos.

O saudoso colega caracterizou-se por seus princípios éticos e por deixar
um legado expressivo na docência universitária, nas associações de classe e
na produção científica. Sua formação universitária em Educação e em Psicologia,
tanto no Brasil como no exterior (Estados Unidos da América) constituíram-se
as bases dos seus conhecimentos e docência no ensino superior.

De formação inicial no antigo ensino normal, ingressou na Seção de
Pedagogia (hoje Faculdade de Educação) da então Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, nos anos cinquenta. Seguiu,
como outros alunos dessa Seção, esse curso universitário depois de formado
pela “Escola Normal”. Escolheu a Pedagogia por ser, na época, um curso mais
denso de disciplinas psicológicas, em virtude do seu claro interesse pela
Psicologia.

Sempre se revelou como um dos melhores alunos, escrevendo com
facilidade e aprendendo imediatamente o que lhe era ensinado. Interessado pela
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Psicologia, realizava cursos paralelos e participava, desde cedo, da comunidade
científica nessa área.

Na década de 50, sua formação e interesse pelo que estudava justificaram
o convite para exercer a função de Professor Assistente junto à Cadeira de
Psicologia Educacional da Faculdade, na qual havia estudado.

Seguindo a carreira universitária, obteve o título de doutor em Educação,
uma vez que não havia ainda doutorado em Psicologia, embora sua tese versasse
sobre matéria de natureza psicológica, assim intitulada: Lateralidade, maturidade
para a leitura e escrita e rendimento escolar de canhotos e destros.

Era bastante produtivo tanto na docência como na pesquisa, realizando
estudos relacionados à avaliação de traços psicológicos, nível mental e outros
temas de natureza psicológica, que foram publicados em revistas especializadas.
Mas o seu maior interesse estava na docência universitária, a qual, segundo ele,
abrangia 90% de suas atividades profissionais.

Em 1970, com a criação do Instituto de Psicologia da USP, passou a integrar
o Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da
Personalidade até a sua aposentadoria, ocorrida em 14/05/1986.

Desde que fora nomeado Professor Assistente, atuou 25 anos na graduação
e 10 anos nos cursos de pós-graduação. Orientou dissertações de mestrado e
teses de doutorado em número apreciável. Acumulou funções administrativas,
sendo membro da Comissão de Pós-graduação (CPG), o que se estendeu para
a subcomissão de revalidação de diplomas de estudantes no exterior. Trabalho
difícil de comparação curricular de várias universidades internacionais com os
cursos do Instituto de Psicologia da USP.

Suas atividades docentes se estenderam também à Escola de
Enfermagem, ministrando aulas de Psicologia Educacional e do
Desenvolvimento, além da direta participação no curso de Psicologia na USP.

Lecionou igualmente na Fundação Universitária de Brasília, hoje
Universidade de Brasília, durante julho de 1967 a julho de 1968, acumulando as
funções que exercia na USP.

Nos anos 70, sua experiência docente se estendeu ao Paraguai, tendo
sido pioneiro na organização do curso de formação do psicólogo naquele país,
encarregando-se de várias disciplinas de natureza psicológica. Apesar das
dificuldades de adaptação a um novo ambiente e atuando perante um alunado
diferente, além da implantação inicial do referido curso, o nosso saudoso Prof.
Romeu deixou-o em pleno funcionamento e com atividades práticas implantadas.

Deixou também expressivo legado em atividades associativas como a
participação, durante vários anos, nas reuniões anuais da Sociedade Brasileira
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para o Progresso da Ciência, colaborando especialmente nas seções destinadas
primeiramente à Educação e depois à Psicologia. Resumos dessas contribuições
são publicados na Revista Ciência e Cultura. A maior parte dos seus trabalhos
era feita em colaboração com colegas e alunos, indicando, com isso, o desejo
de partilhar conhecimentos.

Foi na Sociedade de Psicologia de São Paulo (hoje Associação) e na
Associação Brasileira de Psicólogos que o Prof. Romeu atuou diretamente na
Diretoria, visando, principalmente, promover reuniões científicas de Psicologia
no País. Participou, com entusiasmo, de congressos e jornadas de estudos em
Psicologia, tanto no Brasil como nos Estados Unidos da América. Nesse período
integrou-se como membro de sete associações científicas relacionadas com
essa área.

Era chamado a participar de Comissões Examinadoras para diversos
cargos docentes, especialmente de concursos públicos destinados ao então
magistério secundário e para seleção de cargos nos quais os ocupantes deveriam
ter formação psicológica.

Foi membro de comissões de estudo para definir e propor o currículo mínimo
dos cursos de Psicologia, a convite de grupos que lideravam o movimento. Nessa
mesma direção, tomou parte de comissões organizadas pelo Conselho Federal
de Educação que deveriam oferecer subsídios para o reconhecimento de curso
de Psicologia no País, época em que tais cursos eram apenas provisoriamente
autorizados a funcionar.

Como se percebe, o Prof. Dr. Romeu de Morais Almeida nos deixou um
legado expressivo, resultante de uma personalidade identificada com o que
realizava e uma incomparável contribuição ao magistério superior, principalmente
na docência e em funções administrativas, bem como nas atividades associativas
relacionadas com a Psicologia como ciência e profissão.

Esta Academia reconhece o valor do Prof. Romeu para o desenvolvimento
da ciência psicológica no País e fora dele, especialmente na docência e na
implantação de cursos de Psicologia, ao expressar sentimentos de pesar a seus
familiares e à comunidade científica e educacional, pela irreparável perda.

Diretoria da Academia Paulista de Psicologia
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