
Sociedade Interamericana de Psicologia

Grupo de Trabalho sobre a História da Psicologia

1) Prêmio José Ingenieros

2) Prêmio María de las Mercedes Rodrigo-Bellido

3) Prêmio Manoel Bomfim

Objetivo da premiação

O Grupo de Trabalho sobre a História da Psicologia da Sociedade Interamericana de

Psicologia (IAPP) da Psicologia (SIP) se propõe a recompensar carreiras e trabalhos

nesta especialidade. O objetivo é estimular o desenvolvimento da História da Psicologia

na Psicologia nas Américas e para incentivar sua produção. Os prêmios serão ser

concedido em cada Congresso Interamericano de Psicologia a profissionais graduados e

pós-graduados e estudantes de graduação e pós-graduação com desenvolvimentos

meritórios neste campo disciplinar. Em preparação para o 39º Congresso Interamericano

de Psicologia, a ser realizado na cidade de Assunção, Paraguai, de 26 a 30 de junho de

2023, estamos lançando a chamada para inscrições para este prêmio.

Justificativa

Estes prêmios são nomeados em homenagem a figuras proeminentes da Psicologia cujo

trabalho contribuiu para o desenvolvimento e fortalecimento científico e profissional

desta disciplina em nossa região.

O reconhecimento da carreira de José Ingenieros (1877-1925) transcende seu país natal,

a Argentina, projetando-se em toda a América Latina e no resto do mundo. Seus artigos,

livros, e sua cátedra de Psicologia Experimental na Universidade de Buenos Aires, fez

dele uma figura de grande relevância nos primórdios da Psicologia no continente. Suas

obras incluem: Psicologia Genética (em edições posteriores denominadas Princípios de

Psicologia), O Homem Médio (em edições posteriores denominadas Princípios de

Psicologia), O Homem Medíocre, e Notas Psicológicas. Ele também foi um dos

fundadores da Sociedade de Psicologia de Buenos Aires (mais tarde, a Sociedade

Argentina de Psicologia). Além de contribuir para o campo da Psicologia, Ingenieros

contribuiu para a Criminologia, Filosofia, Ética e História Cultural. Ele é, sem dúvida,

uma das figuras históricas iniciais mais significativas da Psicologia no mundo

interamericano.
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María de las Mercedes Rodrigo-Bellido (1891-1982) tem sido destacada como a

primeira psicóloga espanhola e fundadora de um dos primeiros programas de formação

universitária em psicologia na América do Sul. Na Colômbia, ela dirigiu o primeiro

Instituto de Psicologia Aplicada aberto em 1948 na Universidade Nacional da

Colômbia,

onde foi organizado o primeiro curso de Psicologia no país. Ela foi uma das fundadoras

da Associação de Psicólogos de Porto Rico e sua presidente (1958-1959). Trabalhou

como psicóloga clínica no Hospital de Administração de Veteranos até sua

aposentadoria em 1972. Sua carreira acadêmica é de grande importância na Espanha,

Colômbia e Porto Rico e tem sido considerada uma figura emblemática da Psicologia

nesses países.

Manoel Bomfim (1868-1932) foi médico de formação e trabalhou principalmente no

campo da Educação. Entre 1902 e 1903 ele foi enviado para Paris pela Prefeitura do Rio

de Janeiro para estudar psicologia na Sorbonne. Lecionou psicologia em uma

“Universidade Livre” no Rio de Janeiro e na Escola Normal. Publicou sobre vários

assuntos, como Psicologia, História e Educação. Em Psicologia, há dois trabalhos

considerados perdidos: “O facto psíquico” e “Alucinações auditivas do perseguidor.”

Entre suas publicações há um livro sobre testes, um manual sobre Psicologia para a

Escola Normal, o primeiro livro sobre pensamento e linguagem (Pensar e Dizer, 1923).

Ademais, publicou um livro sobre Psicologia Social, numa visão que hoje chamaríamos

decolonial: “América Latina, males de origem” (1905), em que analisa a situação dos

países latino-americanos igualmente, atribuindo seus “males” à colonização ibérica, que

descreve como “parasitária.” Manoel Bomfim também foi o diretor do primeiro

laboratório de Psicologia Experimental do Brasil.

Bases de participação

1. O Prêmio José Ingenieros será concedido a um membro profissional da IAPA, de

qualquer país, por sua destacada carreira na história da psicologia ao longo de sua vida.

Ele/ela deve ser nomeado(a) por outro colega do GT de História da Psicologia com seu

consentimento por escrito.

2. O Prêmio Mercedes Rodrigo-Bellido será concedido para um trabalho sobre um

tópico da história da psicologia para estudantes de graduação ou pós-graduação que são

membros do SIP, de qualquer país das Américas. Serão considerados estudantes até
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cinco anos do mais alto grau obtido. O trabalho pode ser de um autor e até dois

co-autores.

3. O Prêmio Manoel Bomfim será destinado ao trabalho de divulgação científica na

história da na história da psicologia, considerando uma produção audiovisual (por

exemplo, podcast, vídeo, ou outros meios gráficos e/ou digitais) de estudantes de

graduação ou pós-graduação, ou membros profissionais do SIP, de qualquer país das

Américas. O trabalho pode ser de um ou mais co-autores. O prêmio será concedido à

pessoa que dirigiu a produção da obra.

Indicações

1. Os candidatos devem preencher o formulário de inscrição para o Prêmio

correspondente até 15 de abril de 2023. O endereço o acesso ao formulário eletrônico é

https://forms.gle/QFbDXqMqga935ove9. Este formulário deve ser acompanhado de um

comprovante de filiação à SIP, pois o candidato deve ser membro da Sociedade no

momento da apresentação da solicitação. A carta de solicitação e os documentos de

apoio também devem ser anexados, de acordo com a categoria. Toda a documentação

deve ser compilada em um único arquivo PDF, que será anexado ao formulário de

solicitação.

2. Candidatos ao Prêmio José Ingenieros - a documentação complementar que deve ser

incluída no arquivo PDF é um currículo resumido de até 3 páginas, descrevendo a

trajetória do candidato ao Prêmio no campo da História da Psicologia. Deve se referir a:

a) sua contribuição à produção científica, b) sua docência e treinamento de recursos

humanos em nível de graduação e pós-graduação e c) seu trabalho em gestão em

sociedades e redes de colaboração científica. Estes três itens são os critérios de seleção a

serem levados em conta pelo júri.

3. Candidatos ao Prêmio María de las Mercedes Rodrigo-Bellido – a documentação

complementar a ser incluída no arquivo PDF é: a) Prova oficial do grau de graduação ou

pós-graduação que estão estudando, certificando a instituição, curso e data de

graduação, se aplicável. Os estudantes serão considerados estudantes até cinco anos

após terem obtido seu grau máximo; b) Um trabalho original, inédito, a ser apresentado

em um dos quatro idiomas oficiais da SIP (espanhol, inglês, português ou francês), que

pode ser uma comunicação livre ou um resumo extenso do trabalho final de graduação

ou da tese ou dissertação de pós-graduação do(s) candidato(s). Em todos os casos, deve

ser apresentado no formato IMRD (introdução, método, resultados, discussão) no estilo
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APA ou em outros estilos científicos. A extensão é de 15 a 20 páginas, papel A4,

margem justificada, espaçamento duplo, incluindo título, resumo, palavras-chave,

tabelas, figuras e referências. O(s) autor(es), afiliação institucional, país, e-mail de

contato e fonte de financiamento (se aplicável). Os critérios de avaliação a serem

levados em conta pelo júri serão: 1- Originalidade e relevância da contribuição do

trabalho para o avanço da história da psicologia; 2- Clareza conceptual; 3- Clareza e

adequação do desenho metodológico com a definição do objetivos e do problema; 4-

Rigor metodológico; 5- Coerência e conclusões relevantes com base nas informações

utilizadas. Dependendo do número de candidatos graduados e pós-graduados nesta

categoria, caberá ao o júri decidirá subdividir esta categoria.

4. Candidatos ao Prêmio Manoel Bomfim de divulgação científica em história da

psicologia - a documentação complementar que deve ser incluída no arquivo PDF é o

link para acesso e informações sobre o produto audiovisual de divulgação em podcast,

vídeo, ou outras mídias gráficas ou digitais. O produto deve ser carregado em um

repositório a partir do qual o link de acesso deve ser compartilhado. No título do

trabalho devem ser indicados os autores, destinatários, meio de difusão, financiamento

(se for o caso). Os critérios de avaliação serão: 1- Originalidade do trabalho; 2-

Relevância da contribuição para a divulgação da história da psicologia; 3- Clareza e

rigor conceitual do trabalho; 4- Criatividade nos recursos utilizados; e 5- Alcance

geográfico/cultural da divulgação do trabalho.

Descrição dos prêmios

Um certificado de reconhecimento será concedido a cada vencedor em data e horário

programados pelo Comitê Organizador do Congresso Interamericano de Psicologia.

Comitê de Avaliação

O GT de História da Psicologia do SIP designou, entre seus membros, o comitê de

avaliação. Este comitê também inclui representantes das sociedades de história da

psicologia de diferentes países.

Todos os aspectos não previstos nesta convocação de trabalhos serão resolvidos pelo

comitê de avaliação. A decisão sobre o Prêmio é final.

Comissão de Avaliação 2023

1. Dra. María Andrea Piñeda (Argentina), Coordenadora do Grupo de Trabalho.
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2. Dr. Salvador Iván Rodríguez Preciado (México), Coordenador Adjunto do GT.

3. Dra. Ana María Jacó-Vilela (Brasil).

4. Dr. Miguel Gallegos (Argentina).

5. Dra. Frances Boulon (Porto Rico).

6. Dr. Hugo Klappenbach (Argentina), Division 18, History of Applied Psychology

International Association of Applied Psychology:.

7. Dr. Helio Carpintero Capell (Espanha), Sociedad Española para la Historia de la

Psicología.

8. Dr. Tomás Caycho (Peru), Sociedad Peruana para la Historia de la Psicología.

9. Dr. Rodrigo Lopes Miranda (Brasil), Sociedade Brasileira para a História da

Psicologia.
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