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EDITORIAL

Aidyl M. Q. Pérez-Ramos1

(Cadeira nº 30, “Paula Souza”)
Instituto de Psicologia - USP

Eis um novo número deste Boletim. É integrado, na sua primeira unidade,
pelos Atos da Academia, a saber: a apreciação curricular de Maria Regina Maluf,
candidata a uma das Cadeiras vagas: nº 28, por motivo do falecimento de sua
ocupante Maria José de Barros Fornari de Aguirre e a nº. 17, pela aplicação dos
artigos 5ºs. do Estatuto e do Regimento Interno; assim como o texto sobre a
implementação do Projeto “O Legado da Psicologia para o Desenvolvimento
Humano”.

Em consonância à natureza dos Atos da Academia são apresentadas
importantes contribuições, incluídas na unidade História da Psicologia, em relação
à memória dessa ciência no Brasil e nos Estados Unidos da América. A entrevista
realizada por Mathilde Neder (C. 14) à recém-empossada Yolanda Cintrão
Forghieri, nos conduz a um expressivo percurso da Fenomenologia no País; e o
resgate do legado da Vida e Obra de Geraldo Horácio Paula Souza, Patrono da
Cadeira nº. 30, aporte da Editora deste Boletim, faz-nos penetrar efetivamente
nas raízes da Psicologia em nosso meio, em especial nas áreas condizentes à
Saúde. Complementa esse contexto, a necessária transferência, para via virtual,
de certos textos dos Boletins sobre a Vida e Obra de nossos Patronos. Foram
eles, um educador, um sociólogo, um médico e um psicanalista que lançaram
luzes, respectivamente, à Psicologia Educacional, Psicologia Social, Psicologia
da Personalidade e Técnicas Projetivas, a saber: Sampaio Dória, Roger Bastide,
Renato Ferraz Kehl e Elza Barra.

As efemérides dos Patronos, Acadêmicos, Beneméritos e Laureados
emolduram a unidade histórica, no âmbito brasileiro, facilitando-nos o
conhecimento da época em que as personalidades relacionadas contribuíram
ou contribuem para o desenvolvimento científico no País. São feitas referências
inclusive, a 26 eminências que não mais se encontram entre nós.

Uma visão sumária sobre a história do desenvolvimento de importantes
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universidades americanas, é claramente expressa por William Gomes (M. C. nº.
9) quando de sua recente visita aos Estados Unidos, possibilitando-nos maior
abrangência a historiografia apresentada neste número do Boletim.

A unidade que segue, possibilita-nos conhecimentos sobre pesquisa, teoria
e estudo de casos referentes ao progresso atual da Psicologia. Martins e
colaboradores, da Universidade de Brasília, estudam a representação social das
drogas ilícitas, indicativa da existência preocupante da dependência química nessa
cidade. Por outro lado, Araujo e colaboradores, em uma visão mais otimista,
focalizam suas idéias na atualização do Psicólogo Escolar, assim como Oliveira
e Eduardo, no emprego do lúdico em pesquisa longitudinal de caso único, referente
a reabilitação de uma criança com atraso psicomotor atípico.

Resenhas de livros recentes enriquecem igualmente este número na área
da Psicologia Educacional, ou seja, no ensino-aprendizagem de uma segunda
língua e da matemática, completada pela análise de um texto referente à educação
familiar, destacando nele o importante problema da obediência dos filhos aos
pais.

Notícias sobre as realizações dos Acadêmicos (Member´s news) nos coloca
a par das diversas aplicações da Psicologia em nosso meio; e as informações
sobre futuros eventos, nacionais e estrangeiros, possibilitam-nos diretamente o
envolvimento com a ciência psicológica.

E, ainda, homenageando os colegas que não mais se encontram entre
nós, este Boletim não deixou de registrar os obituários de Maria José de Barros
Fornari de Aguirre (ex-ocupante da Cadeira 28) e de Isabel  Adrados Ruiz (Membro
Correspondente). Aos familiares, os nossos expressivos sentimentos.

Enfim, este número, com sua riqueza de dados historiográficos,
complementados com pesquisa, teoria e estudo de casos, além de importantes
resenhas e informações sobre eventos, é convidativo à leitura e a reflexões,
especialmente pelos interessados na ciência psicológica.


