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Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2012. 
 

Ata da reunião do IV Encontro da Rede Iberoamericana de  
Pesquisadores em História da Psicologia 

(RIPeHP) 
Local: sala 10.030, bloco D, UERJ, rua São Francisco Xavier, 524, Maracanã - Rio de Janeiro - RJ - 
CEP: 20550-900. 
Data: 17 de outubro de 2012, 9:30-12:00 h. 
Participantes: Alejandro Dagfal, Ana Maria Jacó-Vilela, Ana María Talak, Cristiana Facchinetti, 

Érika Lourenço, Fernando Polanco, Filipe Milagres Boechat, Francisco Teixeira Portugal, 
Helena Scarparo, Hugo Klappenbach, Keyla Mafalda, Lidiane de Oliveira Góes, Lucía Rossi, 
Magali Jardon, Maria Andrea Piñeda, Maria Teresa Machado, Renato Sampaio, Robson 
Nascimento Cruz, Rodrigo Lopes Miranda, Sergio Dias Cirino. 

Relator: Francisco Teixeira Portugal 
 
Os pesquisadores acima listados reuniram-se na Universidade do Estado do Rio de Janeiro – iniciando 
as atividades do X Encontro Clio Psyché. Institutições, Psicologia, História e do IV Encontro da Rede 
Iberoamericana de Pesquisadores em História da Psicologia (RIPeHP) – pesquisadores e pos-
graduandos interessados em história da psicologia, membros da RIPeHP. O encontro iniciou com o 
pedido da coordenadora da RIPeHP, Ana Jacó, de que fossem feitas avaliações e sugestões do 
funcionamento da rede nesses dois anos de atividade. 

Seguiram-se os seguintes comentários e temas: 

1. a rede tem fortalecido a participação de pesquisadores em história da psicologia em encontros 
científicos e que há interesse manifesto de sociedades de pesquisadores europeus e norte-americanos na 
participação de pesquisadores latino-americanos. 

Neste sentido, foram divulgados e instados a participar nos seguintes encontros: 
• 45th Annual Meeting of Cheiron, Irving, EUA – De 20 a 23 de junho de 2013. 
• XXXIV Congresso Interamericano de Psicologia, Brasília, Brasil –  De 15 a 19 de julho de 

2013. 
• 24th International Congress of History of Science, Technology and Medicine, Manchester, 

Inglaterra – De 22 a 28 de julho de 2013. 
• European Society for the History of the Human Sciences, Wurzburgo, Alemanha – De 30 de 

julho a 03 de agosto de 2013. 

A propósito do XXXIV CIP, a atividade Colégio Doutoral foi ressaltada. Trata-se de uma iniciativa 
inovadora que pretende promover bancas de avaliação de pesquisas de alunos de pós-graduação com 
pesquisadores de variadas instituições, nacionais e estrangeiras. Tal iniciativa fortalece contatos já 
estabelecidos entre pesquisadores de diferentes instituições e incita a novas parcerias. Este tópico gerou 
diversos esclarecimentos sobre o funcionamento e a organização do sistema de pós-graduação em 
psicologia nos diferentes países componentes da rede. 

Houve, sobre o XXXIV CIP, dois encaminhamentos: 
a. a sugestão de participação no Colégio doutoral, 
b. a realização de um encontro da RIPeHP na CIP no formato debates de trabalhos. Dessa 
forma, os envolvidos enviariam com antecedência o trabalho a ser debatido para leitura prévia 
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dos participantes e o encontro ficaria centrado na efetiva troca de ideias e propostas 
dispensando assim a apresentação prévia. 

2. tem havido grande interesse no ingresso e na participação na RIPeHP. Contudo, o envolvimento tem 
ficado, neste momento, na intenção e no conhecimento dos participantes mais do que no trabalho em 
conjunto. Seria importante então fortalecer a articulação entre as pesquisas realizadas em diferentes 
contextos institucionais e regionais. 

3. Lucía Rossi propôs a realização de um encontro entre doutorandos, mestrandos e graduandos 
realizando Iniciação Científica, sem a participação de professores, para debate de seus trabalhos. Tal 
iniciativa já ocorre na Argentina com bons resultados. 

4. sugeriu-se o fortalecimento da rede por meio de acordos institucionais entre universidades. Debateu-
se então o modelo de convênio existente no Brasil, sua simplicidade e facilidade de implementação, e a 
co-tutela. Foram fornecidos alguns esclarecimentos sobre o Programa Institucional de Doutorado 
Sanduíche no Exterior (PDSE) atualmente existente no sistema de pós-graduação no Brasil e que tem 
facilitado a ida de doutorandos para cursar parte da pós-graduação em outros países. 

5. Alguns acordos estão sendo ensaiados na forma de cooperação internacional com o apoio de 
agências de fomento à pesquisa. Acordos foram tentados entre o Brasil e a Argentina e o Brasil e a 
Espanha com a participação de membros da rede. 

6. Sobre publicações: 
1. O número especial História da Psicologia da Revista Interamericana de Psicologia 
coordenado por Ana Jacó e Francisco Portugal foi considerado um acontecimento importante 
para a consolidação da rede. 
2. Sergio Dias Cirino propôs a realização de novo número especial em História da Psicologia 
para dar prosseguimento a este tipo de atividade. É necessário investigar um periódico que 
aceite o projeto. Hugo Klappenbach verificará, junto aos editores do periódico Universitas, a 
possibilidade de encamparem a proposta. 
3. Divulgou-se a seção Clio Psyché da revista Estudos e Pesquisa em Psicologia da UERJ em 
que artigos de história da psicologia são aguardados. Surgiu a ideia de organizar um dossier por 
ano sobre temas históricos para publicação na seção. 
4. Fomentou-se, por fim, a realização de artigos conjuntos entre os pesquisadores para 
fortalecimento da rede. 

7. Hugo Klappenbach agradeceu os membros da RIPeHP por sua indicação a presidente da Sociedade 
Interamericana de Psicologia (SIP). Ele considerou o envolvimento dos membros da rede como peça da 
grande relevância para sua candidatura. 

8. Por fim, os organizadores do Blog da RIPeHP recomendaram que os membros da rede tornem-se 
seguidores (follower) do blog. 

Findo mais esse encontro de membros da RIPeHP, seguiram todos para as atividades do X Encontro 
Clio Psyché. Instituições, Psicologia, História. 


