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VII. OBITUÁRIO DE PAULO DA SILVEIRA ROSAS
( 15/04/1930 - 28/11/2003)

Geraldina Porto Witter (Cad. 23)1

Universidade Mogi das Cruzes

Em 28 de novembro de 2003, faleceu em Paris, um notável psicólogo
brasileiro – o Dr. Paulo da Silveira Rosas, pessoa que além de seus muitos
méritos profissionais sabia ser colega, amigo, companheiro, esposo e pai
dedicado.

Como em muitas ocasiões declarou, tinha um duplo amor pela Psicologia
e pela Educação. Aliás, quando em 1951, partiu de Natal para Recife já tinha
definido que sua atuação profissional ocorreria nas referidas áreas. Quando os
cursos de Psicologia ainda não existiam, cursou Filosofia na Universidade
Católica de Pernambuco tendo se diplomado em 1954. Com sua tese de Livre
Docência sobre História da Psicologia (Fontes Filosóficas da Psicologia), recebeu
na Universidade Federal de Pernambuco, em 1976, o título de Doutor, conforme
legislação então vigente.

Nos serviços prestados à Educação e à Psicologia arrolam-se atuações
no ensino médio, e no superior, tendo coordenado (1978/1981)  o Mestrado em
Psicologia Cognitiva da UFPE. Participou ativamente da criação de cursos, de
institutos e de centros de pesquisa. Coordenou o Instituto de Ciências do Homem
e chefiou também a Divisão de Psicologia, no SENAC. Criou, com outros
psicólogos, o Instituto de Psicologia do Trabalho no Recife, com impacto social
no Nordeste. Também participou da Fundação da Associação Pernambucana
de Psicólogos em 1969, da qual viria a ser Presidente alguns anos mais tarde.

Sua vida profissional não se restringiu ao nordeste do país, onde morava.
Foi destacado expoente nos esforços relacionados com a legalização da profissão
do psicólogo no Brasil e na criação e promoção dos respectivos Conselhos.
Além do mais, registra-se sua atuação em funções de prestígio profissional junto
à UNESCO em missão especial no Brasil e em outros países. Na última de suas
missões realizadas na França, ocasião em que também representou esta
Academia, faleceu repentinamente em Paris, em 28 de novembro de 2003. Nos
últimos anos, ao lado da esposa Argentina Rosas, vinha impulsionando os
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trabalhos do Centro Paulo Freire de Estudos e Pesquisas da UFPE, no Recife.
Aliás, era um profundo conhecedor e admirador de Paulo Freire, com vários de
seus trabalhos enfocando a obra do mesmo.

Formou muitos psicólogos, educadores e pesquisadores em sua atuação
docente, também notabilizando-se por seus trabalhos publicados, que incluem
sete livros, seis capítulos em livros, 20 trabalhos completos em anais e 20 artigos
em revistas científicas. Sua contribuição foi intensa, merecendo destaque a
produção sobre a história da Psicologia, desenvolvendo importantes trabalhos
relacionados com a cultura brasileira, e dedicando-se intensamente aos legados
dos pioneiros da ciência psicológica no País, como os referentes a Roberto
Mange, Mira y López, Helena Antipoff, Noemy da Silveira Rudolfer e outros mais.
Um profissional que, além de suas qualidades pessoais, dava valor aos
documentos históricos, razão porque nos deixou um acervo significativamente
importante para a construção histórica da ciência que nos ocupa.

Foi em 21 de abril de 2001 que Paulo Rosas tomou posse como Membro
Correspondente da Academia Paulista de Psicologia, participando ativamente
dos programas deste sodalício, através de entrevistas, relatos de pesquisas,
resenha de livros, e também na docência do importante curso “Implicações
Psicossociais da Psicologia no Brasil”.  Ao longo de sua vida recebeu outras
homenagens como: Mérito ao Educador (1986) pela Prefeitura da Cidade do
Recife, Certificado de Mérito pelo INEP (1988), Reconhecimento por sua
contribuição pelo CFP (1997) e Mérito Educacional Paulo Freire (1997) concedido
pelo Conselho Estadual de Educação de Pernambuco. Foi entrevistado do Projeto
Memória Viva (2000) do CFP e em 2000 também recebeu homenagem especial
da UFPE.

A  Academia Paulista de Psicologia lamenta profundamente a perda desse
Membro Correspondente e faz votos para que sua memória se mantenha viva
para os psicólogos e educadores. Contudo, não será lembrado somente por
seu legado profissional, mas também por suas qualidades pessoais, sobretudo
de saber unir seu intenso trabalho ao amor à família e aos amigos. A integridade
pessoal, a sensibilidade e o interesse pelos problemas humanos constituíram
expressões de sua maneira de ser que o acompanharam ao longo de uma
exemplar existência.
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