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Reunião do GT de Historia da Psicologia da SIP 

Medellín, Colombia, 27 de junho de 2011 

 

Presentes: 

1 –Ana Jacó, Rio de Janeiro, Brasil 

2 – Francisco Portugal, Rio de Janeiro, Brasil 

3 – Filipe Degani, Rio de Janeiro, Brasil 

4 – Sérgio Cirino, Belo Horizonte, Brasil 

5 – Rodrigo Miranda, Belo Horizonte, Brasil 

6 – Henry Sardy,Villavicencio, Colômbia 

7 – Carlos Ramón Ponce Díaz, Lima, Peru 

8 –  José Antonio Sánchez, Bogotá, Colômbia 

9-  Raymundo Calderón, Ciudad de Mexico, México 

10 – Ana María Talak, Buenos Aires, Argentina 

11 – Hugo Klappenbach, San Luis, Argentina 

12 – Paulo Daniel Rodriguez, Bogotá, Colômbia 

13 – Miguel Gallegos, Rosário, Argentina 

14 – Bruno Jaraba, Bogotá, Colômbia 

15 – Magali Jardon, Buenos Aires, Argentina 

16 – Aluísio Lima, Fortaleza, Brasil 

17 – Rubén Ardila, Bogotá, Colômbia 

18 – Paola Moreno, Bogotá, Colômbia 

19 – Antonio Stecher, Santiago, Chile 

20 – Marisol Pérez Díaz, Yucatán, México 

21 – Fernando Ferrari, Córdoba, Argentina 

 

Reunião 

  Ana Jacó deu início à reunião, solicitando que os presentes se apresentem: Ana Jacó está 
investigando a psicología dos anos 30-50 no Brasil, através de materiais da Igreja Católica e Forças 
Armadas. Ana Talak e Hugo Klappenbach investigam a formação de psicólogos na Argentina, 
através de dados quantitativos acerca dos programas de psicologia na Argentina. Miguel Gallegos 
estuda a história da formação de psicólogos em Rosário. Sergio Cirino trabalha com história dos 
laboratórios de Psicologia no Brasil e história da presença da psicologia em outros cursos. Rúben 
Ardila estuda atualmente a Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Psicologia, surgido em 
1937, na UNAM, México. Magalí cursa mestrado na cátedra de Lucia Rossi, estudando a historia da 
psicanálise na Argentina. Aluísio Lima fez seu doutorado sobre historia da psicologia e saúde 
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mental no Brasil. Rodrigo é aluno de doutorado de Sergio Cirino, estudando a história dos 
laboratórios de psicologia no Brasil. Paulo é docente de Psicologia, com interesse em história da 
psicologia. Paola é graduanda em sociologia, dedicando-se a estudos sociais da ciência. Jose 
Antonio estuda a influencia da psiquiatria biológica na formação em psicologia. Bruno faz  
mestrado em estudos sociais da ciência, estudando a história da psicologia colombiana; também 
trabalha em projeto de pesquisa da ASCOFAPSI. Francisco Portugal trabalha com a emergência da 
Psicologia no Brasil no séc. XIX, articulada ao projeto educacional da Republica Brasileira, 
estudando a presença da psicologia em revistas pedagógicas. Carlos trabalha com uma revisão da 
Psicologia durante o governo militar no Peru (1968-1980); também estuda a origem e 
desenvolvimento do Colégio de Psicólogos do Peru. Filipe Degani faz mestrado com Ana Jacó, e 
estuda a relação entre protestantismo e psicologia no Brasil. Raymundo é diretor nacional de 
psicologia e tem interesse na origem e desenvolvimento da psicologia no Peru, enfocando as 
associações científicas. Tem grande interesse por história do México e da Psicologia, entendendo a 
importância desta para o ensino da psicologia [Houve participantes da reunião que chegaram após 
esta rodada de apresentações]. 

Ana Jacó mencionou que havia a presença de representantes de Argentina, Colômbia, 
México, Peru e Brasil [Posteriormente, houve a chegada de representante do Chile]. Hugo 
felicitou Ana e Filipe pelo Prêmio Estudantil SIP, enfatizando ser raro que trabalhos de história de a 
psicologia ser premiados. Ana lembrou a menção honrosa conferida a outro trabalho em história, 
apresentado por Fredy Mora. 

Em seguida, Ana Jacó leu o Informe do GT de História, disponível no site da SIP. Hugo falou 
acerca de livro organizado por ele e Ramón León sobre historia da psicologia na América Latina 
contada por autobiografias (previsão de publicação para marco de 2012). Ana falou sobre a Rede 
Iberoamericana de Pesquisadores em História da Psicologia (Ri&Peh), cuja primeira iniciativa foi a 
elaboração do projeto “A institucionalização da Psicologia na Argentina, Brasil e Paraguai: 
laboratórios, cátedras e cursos”, coordenado por Sérgio Cirino, sobre o qual  este discorreu. Ana 
convidou todos os participantes do GT a participar da RIHP. 

Ana perguntou sobre as possibilidades de encontros da RIHP. Foram citados:  

1. Encuentro Argentino de Historia de la Psicologia, Psiquiatria y Psicoanálisis 
(anual);  

2. Reunião do GT de História da Psicologia da SIP (bienal);  

3. Encontro do GT de História da Psicologia da ANPEPP (bienal);   

4. Encontro Helena Antipoff (bienal);  

5. Encontro Clio-Psyché (bienal).  

Os participantes do México e do Peru responderam que não há evento específico de 
História da Psicologia em seus países. Bruno falou sobre as tentativas de seu grupo de constituição 
de um espaço institucional para a história da psicologia na Colômbia. 

Ana Talak propõe que seja feita uma lista de dados pessoais e publicações mais 
representativas dos membros da Rede. Propõe também que esta lista seja enviada a todos. Ana 
Jacó pergunta que possibilidades de divulgação da produção em história há-nos diferentes países 
representados. Hugo mencionou a Revista de História da Psicologia Argentina, editada pela 
cátedra de Lucia Rossi. Magali falou sobre os catálogos produzidos pela mesma cátedra e 
disponibilizados online. Também ressaltou que não necessariamente publica trabalhos inéditos, 
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mas reúne trabalhos já publicados. Ana Jacó citou as revistas Memorandum, Mnemosine e a 
Seção Clio-Psyché da revista Estudos e Pesquisas em Psicologia. 

Ana Jacó ressaltou a importância de estar atento às possibilidades de intercâmbio 
(congressos, bolsas de estudo, missão de trabalho). Raymundo sugeriu a criação de uma revista 
latinoamericana de história da psicologia. Hugo falou sobre a revista de história da psicologia que 
era editada por Ramon Leon. Rúben relembrou os Cuadernos Argentinos de História da 
Psicologia, editados por Hugo, que lamentou o fato da publicação não ter passado do terceiro 
número. Ana falou sobre o grande trabalho que dá a editoração de uma revista. Bruno propõe que 
seria mais interessante mobilizar a publicação de artigos de história em publicações gerais de 
Psicologia, como forma de divulgação e fomento da história da psicologia. Sérgio sugeriu a 
proposição, para revistas gerais, de números especiais de história da psicologia. Francisco 
convidou todos a submeterem trabalhos para os Arquivos Brasileiros de Psicologia. Hugo propõe 
um número especial de história da psicologia na Revista Interamericana de Psicologia, por ocasião 
dos 60 anos da SIP. Miguel complementa a importância de ter uma seção de história nos próximos 
números da RIP. Ana sintetiza apontando a intenção do GT da SIP de ter alguma publicação mais 
sólida no próximo biênio (livro ou número especial), bem como fomentar a circulação de envio de 
artigos entre os membros do grupo, evitando que as publicações se tornem “home publications”. 
Todos indicaram nomes e endereços eletrônicos de revistas para que publiquemos artigos [lista 
em ANEXO]. 

Miguel falou sobre assunto conversado ano passado em Rosario, referente à preocupação 
com a conservação de fontes primárias. Ana ressaltou que o que havia sido combinado com 
Reynaldo Alarcón foi, na verdade, a formação de uma base de dados, como forma de facilitar o 
acesso. Raymundo, Magali e Hugo falaram sobre revistas, especialmente la Revista de Historia de 
la Psicología Argentina dirigida por la Dra. Lucía Rossi. Bruno falou sobre escassez do 
levantamento de fontes primárias e do trabalho que estão empreendendo neste sentido: parte do 
levantamento está digitalizado no site da ASCOFAPSI. Magalí agrego la digitalización de fontes em 
el site “Bicentenario em Psicología” (link em Anexo 2). 

Ana Jacó falou que será criado o site da RIHP. A ideia é possibilitar algo semelhante a um 
museu eletrônico, incluindo material digitalizado e acesso a links. Ana solicitou a Rodrigo e Bruno 
que se responsabilizem pelo site, incentivando  as pessoas a enviarem material para a composição 
do site.  

Como último ponto de pauta, Ana Jacó coloca a questão da  escolha do novo coordenador 
do GT. Rubén propõe que Ana continue, proposta que foi apoiada por todos. 

Teve fim, então, a reunião da qual, eu, Filipe Degani Carneiro, lavrei a presente ata. 

 

Medellín, 27 de junho de 2011  
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ANEXO 1 

Lista de sites e revistas citados na reunião do GT de HPsi da SIP 

 Estudos em Psicologia 

 Revista Latinoamericana de Psicología (FUKL – Fundación Universitaria Konrad Lorenz), 

Editora Gladys Martinez  

 Pensando Psicología (Universidad Cooperativa de Colombia) 

 Memoria y Sociedad (Universidad Javeriana de Colombia), Stefan Pohl 

 Nómadas (Universidad Central, Bogotá), Santiago Castro 

 Revista Colombiana de Psicología (Universidad Nacional), Germán Gutierrez 

 Arquivos Brasileiros de Psicologia (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Francisco 

Portugal – www.psicologia.ufrj.br/abp 

 Revista de Psicologia (Facultad de Psicología / Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

de Lima) 

 Seção Clio-Psyché / Revista Estudos e Pesquisas em Psicologia (Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro) – www.revispsi.uerj.br  

 Revista del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de la Psicología (CNEIP) – 

www.cneip.mx 

 Archivo de Historia de la Psicología Plácido Holas (Universidad Nacional de San Luís) 

 Revista de Historia de la Psicología en Argentina (Universidad de Buenos Aires), Lucia Rossi- 

http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/oblig

atorias/034_historia_2/inv_rv.htm 

 Catálogos de Historia de la Psicología en Argentina (Universidad de Buenos Aires), Lucia 

Rossi- 

http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/oblig

atorias/034_historia_2/inv_catalogo.htm 

 Bicentenario en Psicología (Universidad de Buenos aires) Lucia Rossi, 

http://www.psi.uba.ar/institucional.php?var=institucional/bicentenario_psicologia/index.ph

p 

 Historia documental de la tradición investigativa, conceptual e institucional del CIIPME: 

Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental 

(Facultad de Psicología, UBA-Conicet), Lucía Rossi- 

http://www.conicet.gov.ar/webue/ciipme/Historia.htm 

http://www.psicologia.ufrj.br/abp
http://www.cneip.mx/
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/obligatorias/034_historia_2/inv_rv.htm
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/obligatorias/034_historia_2/inv_rv.htm
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/obligatorias/034_historia_2/inv_catalogo.htm
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/obligatorias/034_historia_2/inv_catalogo.htm
http://www.psi.uba.ar/institucional.php?var=institucional/bicentenario_psicologia/index.php
http://www.psi.uba.ar/institucional.php?var=institucional/bicentenario_psicologia/index.php
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ANEXO 2 

Lista de presentes na reunião do GT de HPsi da SIP 

Nome Universidade E-mail 

Henry Hernando Saray Un. Cooperativa de Colombia henry.saray@campusucc.edu.co 

Rodrigo Lopes Miranda Un. Federal de Minas Gerais dingoh@gmail.com 

Francisco Teixeira Portugal Un. Federal do Rio de Janeiro fportugal@ufrj.br 

Filipe Degani Carneiro Un. do Estado do Rio de Janeiro filipe.degani@gmail.com 

Raymundo Calderón Sánchez Un. del Valle de Mexico raymundo.calderons@uvmnet.edu 

Ana María Talak Un. de Buenos Aires atalak@psi.uba.br / 

atalak@hotmail.com 

Hugo Klappenbach Un. Nacional de San Luis /  
CONICET 

hklappen@gmail.com 

Miguel Gallegos Un. Nacional de Rosario maypsi@yahoo.com.ar 

Sergio Cirino Un. Federal de Minas Gerais sergiocirino99@yahoo.com 

Magali Jardon Un. de Buenos Aires magajardon@hotmail.com / 

mjardon@psi.uba.br 

Rubén Ardila Un. Nacional de Colombia ruben.ardila@etb.net.co 

Aluísio Ferreira de Lima Un. Federal do Ceará aluisiolima@hotmail.com 

José Antonio Sánchez  Un. Nacional de Colombia psicologia@unbnque.edu.co 

Bruno Jaraba Un. Nacional de Colombia bajarabab@unal.edu.co 

Paola Moreno Fund. Univers. Konrad Lorenz paola8709@gmail.com 

Paulo Daniel Acero Rodríguez Univ. Manuela Beltrán, Bogotá paulodanielacero@gmail.com 

Carlos Ramón Ponce Díaz Univ. San Marcos de Lima cponcediaz@hotmail.com 

Antonio Stecher Univ. Diego Portales antonio.stecher@udp.cl 

Mansol Pérez Díaz Univ. Autónoma de Yucatán psiko_sol@hotmail.com 

Fernando Ferrari Univ. Nacional de Córdoba ferrarijfernando@gmail.com 

Ana Maria Jacó-Vilela Un. do Estado do Rio de Janeiro amjaco@uol.com.br 

 


