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• Dados históricos do Boletim Academia Paulista de Psicologia

Aidyl M. de Queiroz Pérez-Ramos1

(C. 30 “Paula Souza”)
Instituto de Psicologia - USP

Resumo:  O Boletim Academia Paulista de Psicologia constitui o órgão oficial de divulgação
da entidade que o denomina. Sua principal missão é a de contribuir para a preservação e
o desenvolvimento da história da Psicologia, como ciência e profissão, no Brasil.  Trata-se
de revista “sui-generis”, constituída de publicações, na sua maior parte inéditas e
específicas. Através de seus 24 anos de existência, publicaram-se 66 números,
representativos do acervo historiográfico do nosso saber psicológico. Inspira-se no modelo
da Revista Academy Update da New York Academy of Sciences, sendo composta por
duas unidades básicas: a das realizações da Academia e dos seus Titulares, e, a outra,
sobre o desenvolvimento científico da Psicologia no País. O seu conteúdo tem permitido
organizar um acervo histórico da Psicologia no Brasil e suas relações com a comunidade
científica internacional. Tem servido como fonte de consulta para os estudiosos das ciências
humanas e motivado a fundamentação de pesquisas no campo.

Palavras-chaves: Boletim Academia Paulista de Psicologia, história de periódicos.

Por ocasião da participação deste sodalício no Edital CNPq 02/2004,
elaborou-se uma síntese histórica deste Boletim durante os seus 24 anos de
publicação. Transcreve-se neste número uma síntese dessa contribuição por
constituir um valioso documento historiográfico da Psicologia em São Paulo e
também no Brasil.

1. Antecedentes e perfil do periódico

Órgão oficial da Academia, com início em 1º de agosto de 1980, e
regularidade programada, principalmente nos últimos 10 anos, o Boletim alcançou
na presente data um total de 66 números. Informativo, de início, publicando apenas
os acontecimentos deste sodalício e dos seus Membros, progressivamente foi
adquirindo maior abrangência no sentido de representar uma fonte documental
da história e do desenvolvimento da Psicologia no Brasil, objetivo principal da
revista.  Razão principal que justifica o seu intercâmbio regular com outras revistas
de natureza psicológica, procedentes de diversas regiões no País, evidenciando
assim o seu reconhecimento na comunidade científica.

1 Editora deste boletim. Professor Titular do Programa de Pós-graduação em Psicologia.
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Sua organização se inspira na Academy Update da New York Academy of
Science, sendo estruturada em duas unidades básicas: uma delas relacionada
com as atividades da própria entidade e de seus membros e, a outra, com
publicações de fatos históricos, apreciações e relatos de produções científicas,
como também noticiários profissionais específicos. Esta revista, através de seus
24 anos de existência, vem registrando o legado dos pioneiros da Psicologia no
Brasil, representado pela Vida e Obra dos Patronos das Cadeiras que compõem
a Academia, as memórias dos ex-ocupantes das respectivas Cadeiras e um
contínuo registro das produções profissionais de seus atuais Titulares. Procura
interligar assim, as contribuições pioneiras com os progressos que se  vão
realizando, para chegar à evolução atual desta ciência no País.

Nesse trabalho de recopilação de dados e idéias, preciosas descobertas
do desenvolvimento da Psicológica, têm sido postas em destaque. Assim, permitiu
comprovar a diversidade de áreas do conhecimento, das quais emergem as
linhas mestras que pautaram a evolução dessa ciência. Contrapõe-se, desse
modo, a idéia generalizada de que a Psicologia no País, provém apenas da
Filosofia, da Medicina e da Educação.

Dando continuidade aos registros sobre a evolução histórica da Psicologia,
a revista tem sido porta-voz na divulgação dos projetos que vêm sendo
implementados pela Academia, como é o Documental Iconográfico dos seus
Patronos e Titulares, constituído de fotos e gravuras de raro valor histórico,
acrescido de apreciações sobre suas relevantes contribuições. Ainda nesta
perspectiva histórica, o Boletim tem registrado os esforços que vêm sendo
efetuados para implementar o Projeto “O Legado da Psicologia para o
desenvolvimento humano - Resgate da vida e obra dos Titulares da Academia”,
para fins de divulgação em todo o País. Assinala-se também que esta revista
tem sido veículo de relatos de pesquisas, de teorias e de estudos de casos
significativos, como também do registro de destacados acontecimentos na área.
Incluem-se neste contexto, um grande número de resenhas de obras importantes
e apreciações das premiadas pela Academia. Nessa contínua trajetória de
contribuições, o Boletim vem ganhando, progressivamente, importante
abrangência. Foi a partir do ano de 2000, por ocasião de um número especial,
comemorativo dos 20 anos da Academia, que publicou valiosos artigos dos
Acadêmicos e dos Laureados, foram abertas novas frentes na estrutura e no
conteúdo do Boletim, as quais continuam em pleno desenvolvimento.
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Primeiramente, introduziu-se a seção de “Relatos de pesquisas, teorias e estudos
de casos” e, posteriormente, a de “História da Psicologia”.

No referente à primeira seção, foram publicadas diversas contribuições
brasileiras relativas a pesquisas nos diferentes campos do saber psicológico,
de maior destaque na atualidade nos seus aspectos teóricos e da metodologia e
do conteúdo científicos utilizados. Citam-se, como exemplo, pesquisas sobre
Psicologia Transcultural, Desenvolvimento Cognitivo, Criatividade e Potencial
Humano, Psico-oncologia e Psicologia Hospitalar. Com respeito à segunda seção,
foram inseridos registros históricos sobre os 50 anos da Sociedade
Interamericana de Psicologia e também os relativos à Sociedade Rorschach de
São Paulo, juntamente com o referente aos 30 anos do Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo. Referências sobre as primeiras clínicas-escolas
junto aos cursos de Psicologia, notas sobre congressos, programas inovadores
como o de ativação cerebral, entre outros assuntos, foram incorporados nesta
unidade. Distinções a Titulares, atuais e falecidos, completam os artigos sobre
estes temas historiográficos, para dar lugar a assuntos mais recentes como a
apreciação do VI Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional e o
controle bibliográfico da literatura nacional em Psicologia. Estas duas unidades
são exemplos das significativas  contribuições científicas para o desenvolvimento
do saber psicológico no País.

2. Novas perspectivas

Pelo exposto justifica-se plenamente a continuidade e expansão de um
periódico como este, depositário do percurso histórico da ciência psicológica no
Brasil e especialmente respaldado por este sodalício. Deduz-se, portanto, a
importante missão que é reservada a esta publicação periódica.

Pretende-se ampliar suas produções científicas e maior intercâmbio com
revistas nacionais e estrangeiras, de reconhecido valor no campo da Psicologia.
Atendidas as exigências estabelecidas pelos correspondentes indexadores
nacionais e internacionais (ex.  SciELO) o Conselho Editorial do Boletim já decidiu
por adotar essa iniciativa. Uma vez que a Revista conta com acesso na Internet
através do Index Psi Periódicos (www.bvs.psi.org.br), torna viável a inclusão no
mesmo do sumário de cada número e dos resumos de todos os trabalhos
publicados.
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