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11.HISTÓRIA DA PSICOLOGIA
• Homenagens
póstumas a Oswaldo de Barros Santos
(ex-ocupante
da C. nº 15) e a Raquel Vieira da Cunha
(ex-ocupante
da C. nº 27)
Os saudosos Acadêmicos foram homenageados pelo Centro de Estudos da Abordagem Centrada na Pessoa, destinado a unificar a produção científica e proporcionar sua divulgação, e também dos eventos na área, através
da internet (www.encontroacp.psic.net).
Dada a significativa contribuição de Oswaldo de Barros Santos, aluno
de Rogers, como introdutor dessa abordagem em nosso meio, formando escola principalmente através do Serviço de Aconselhamento Psicológico do
IPUSP, por ele criado, e ministrando cursos e conferências sobre a temática,
coube-lhe essa justa homenagem. Por outra parte, Raquel Vieira da Cunha,
também especializada nessa área, por ensinamentos diretamente de Rogers,
pertencia a grupos de estudos avançados sobre a matéria e foi fundadora do
Núcleo Paulista de Abordagem Centrada na Pessoa. Essas e outras razões
justificaram plenamente a homenagem que lhe foi prestada.
O diretor desse Centro de Estudos, Marcos Alberto da Silva Pinto, teve a
feliz iniciativa de colocar no site da entidade o retrato de ambos Acadêmicos
com seus respectivos currículos, facilitando ao público o importante legado
dos nossos colegas, como valorosos expoentes no desenvolvimento da Abordagem Centrada na Pessoa, especialmente no Brasil.
• Reedição

das obras de Dante Moreira Leite

(022/10/1927 - = 23/02/1976)
Cinco publicações do eminente e saudoso psicólogo, em epígrafe, Patrono
da Cadeira nº 23 desta Academia, serão reeditadas pela Editora UNESP, em
vista do ineditismo, originalidade e vigência de que se revestem as referidas
obras. Já encontram-se em circulação: O Caráter Nacional Brasileiro e Psicologia
e Literatura. A primeira contribuição, fruto do seu doutoramento, analisa, de maneira clara e convincente, as características psicológicas do homem brasileiro,
em termos de suas ideologias e estereótipos, publicada pela primeira vez, em
1954, pelo Boletim da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. A segunda, resultado de sua Livre Docência, coloca em circulação a difícil tarefa de analisar nossa literatura sob a ótica das teorias psicológicas clássicas. Foi publicada, pela primeira vez, no ano de 1959, pela Editora
Nacional. Esta Academia parabeniza a Editora UNESP por tão feliz iniciativa.
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