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Editorial

Revista Acta Colombiana de Psicología
Ernesto L. Ravelo-Contreras*

Respeitados leitores da Acta Colombiana de Psicología
Desde nossa revista — que foi uma de suas grandes iniciativas — prestamos uma ressentida homenagem póstuma
ao nosso diretor, o Dr. Carlos Vargaz Ordóñez, que faleceu
no último dia 24 de maio. Como decano da Faculdade de
Psicologia da Universidad Católica de Colombia, o Dr.
Vargas fundou a revista Acta Colombiana de Psicología e,
durante 20 anos, liderou esta publicação, que é atualmente
reconhecida como uma das revistas de maior impacto no
campo da Psicologia, proporcionando sempre sua orientação
acertada, bem como seu apoio decidido e permanente.
Há mais de 20 anos, o Dr. Vargas teve um sonho para nossa
querida instituição, a Universidad Católica de Colombia, e,
em particular, para a Faculdade de Psicologia: que ambas
deveriam ser conhecidas internacionalmente como casas da
sabedoria, mas da sabedoria que transcende o simples conhecimento, da sabedoria que é vida e caminho, da sabedoria
que liberta e que se revela nas decisões livres da pessoa.
Certamente, o começo de semelhante utopia não foi
fácil, mas o poder do trabalho em equipe e a liderança excepcional que o Dr. Vargas exerceu à frente da Faculdade
possibilitou grandes conquistas e realizações com as quais,
acima de tudo, hoje é possível testemunhar uma afortunada
evidência: a força na fé em uma causa pela qual, desde o
princípio, sabíamos que valia a pena lutar.
Ao longo de sua vida, o Dr. Vargas se destacou por sua
visão do serviço à comunidade, por seu grande espírito
altruísta, por dedicar todo seu esforço para alcançar as
metas a que se propunha, entre muitas outras características valiosas de sua personalidade. Ele nasceu no dia 17 de
junho de 1938, em Bolívar (Cauca), no seio de uma família
cristã e trabalhadora. Em sua juventude, seu pai, advogado
de profissão, mudou-se com sua família para a cidade de
Popayán, onde se sobressaiu no campo do Direito e chegou
a ocupar cargos de grande responsabilidade e destaque.
Nesse tempo, o jovem Carlos Vargas, sempre com sua
vocação de serviço aos demais, iniciou estudos de filosofia
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no Seminario Conciliar de Popayán para, posteriormente,
obter o título de Licenciado em Teologia da Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá, seguido de seus estudos
de Psicologia na Universidad Católica de Colombia, com o
qual consolidava seu já importante percurso acadêmico que
serviria na sua vida profissional para dedicar-se totalmente
a serviço da educação e da psicologia na Colômbia.
Depois de vincular-se ao setor da educação pública
como diretor e docente a serviço do Ministério de Educação,
em 1980 foi nomeado reitor do Colegio Nacional Nicolás
Esguerra, onde teve a missão de dar início e consolidar a
jornada vespertina. Permaneceu ali por 20 anos e levou a
instituição a obter elevados reconhecimentos como instituição educativa oficial. Nessa mesma época, demonstrando
sua excepcional capacidade de trabalho, prestou seus
serviços à Universidad Jorge Tadeo Lozano, em Bogotá,
nos cargos de Coordenador de Integração Universitária e
Coordenador de Pós-Graduação. Após esse período, no
ano de 1989, passou a dirigir o destino da Faculdade de
Psicologia da Universidad Católica de Colombia durante
mais de 27 anos consecutivos.
Nesta mesma ordem, o Dr. Vargas pertenceu a várias
agremiações profissionais nas quais se destacou por sua
ativa participação e importantes conquistas. Inicialmente,
foi cofundador do Colégio Colombiano de Psicólogos
(COLPSIC), onde se desempenhou como membro em seu
primeiro Conselho Diretivo para, depois, nessa mesma
posição, participar na formulação da proposta do projeto de
Lei 1090 de 2016, por meio do qual o exercício profissional da psicologia na Colômbia foi modificado e regulado;
e, entre os anos de 2007 e 2011, ser eleito Presidente da
Seção Regional de Bogotá e Cundinamarca dessa mesma agremiação. Posteriormente, como membro em dois
períodos da junta diretiva da Associação Colombiana de
Faculdades de Psicologia (ASCOFAPSI), impulsionou o
desenvolvimento científico desse campo de conhecimento
para o benefício geral da sociedade. Isso sem esquecer que
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também foi cofundador e primeiro presidente da Associação
Colombiana de Psicologia (ACOLPSIC).
Finalmente, como decano da Faculdade de Psicologia
da Universidad Católica de Colombia, liderou a criação e
desenvolvimento de quatro Especializações — nas áreas da
psicologia clínica, educativa, jurídica e das organizações —,
um Mestrado Investigativo em Psicologia e um Doutorado
em Psicologia, ao mesmo tempo em que posicionava a
Faculdade na vanguarda dos programas do país, conquistando a acreditação de alta qualidade para a graduação no
ano de 2005 e sua renovação durante oito anos em 2013.
Cabe mencionar, inclusive, que em duas oportunidades
recebeu o reconhecimento público e certificado da Reitoria da
Universidade por seu “comprovado empenho na excelência
acadêmica”, o qual permitiu que seus estudantes obtivessem
pontuações superiores nos exames do Estado. Da mesma
forma, no ano de 2013, por postulação do Departamento de
Humanidades da Universidade e do Conselho Consultivo
da Faculdade de Psicologia, concederam-lhe o reconhecimento institucional Sapientia aedificavit sibi domum,

outorgado anualmente ao “profissional que desenvolve ou
desenvolveu trabalhos acadêmicos notáveis em sua respectiva disciplina, arte ou ciência, nas humanidades ou na
política”. E, em 2015, a Reitoria da Universidad Católica
de Colombia outorgou-lhe uma menção de reconhecimento
por seus 25 anos de serviço ininterrupto, ao mesmo tempo
que o Colégio Colombiano de Psicólogos o nomeava aos
prêmios nacionais “A uma vida de entrega à Psicologia” e
“A gestão gremial e seu benéfico impacto social”, obtendo,
em novembro desse mesmo ano, este último reconhecimento.
Desde a Acta Colombiana de Psicología expressamos
nossas condolências à família, aos amigos e aos companheiros do Dr. Vargas e, ao mesmo tempo, queremos manifestar
que sua partida, ainda que dolorosa, constitui um incentivo
para seguir trabalhando em benefício da Faculdade e da
Universidade. É por isso que convidamos toda a comunidade para que nos mantenhamos fortes para continuar
e que sejamos fiéis discípulos de seus ensinamentos e de
seu grande legado.

