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Nos dias 30 e 31 de março de 2015 aconteceu 
na Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP), sob a tutela da Profª Maria 
do Carmo Guedes, o XIII Encontro 
Interinstitucional de Pesquisadores em 
História da Psicologia.  

 

Essa décima terceira edição marcou os 
quinze anos do primeiro Encontro que 
aconteceu no ano 2000 em São Paulo e 
contou com a presença de importantes 
pesquisadores no campo da História da 
Psicologia e de áreas afins. O objetivo do 
evento foi propiciar debates de pesquisas e 
de temas especiais para sua condução e 
superação de problemas, de modo a elevar 

sempre a qualidade da produção na área. 
Contribuiu ainda para incentivar jovens 
pesquisadores ao favorecer o encontro com 
pesquisadores experientes e, para estes, a 
oportunidade de conhecer pesquisas que em 
desenvolvimento na área. O primeiro 
Encontro, em São Paulo no ano 2000, trouxe 
pesquisadores e membros do GT da 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Psicologia (ANPEPP) – no 
total, nove instituições, de seis Estados. Já a 
XIII edição contou com a participação de 
pesquisadores de diversas regiões do país e 
totalizou a presença (por meio do envio de 
resumos) de 25 diferentes instituições. O XIII 
Encontro teve ainda o privilégio de receber a 
visita de dois convidados estrangeiros: Prof. 
Alejandro Dagfal (Argentina) e Prof. 
Yamandu Acosta (Uruguai). Os outros 
convidados especiais foram: Prof. Isaías 
Pessotti (USP/Ribeirão Preto), Prof. Renato 
Ortiz (Unicamp) e Prof. William Gomes 
(UFRGS).  

Além das palestras e debates de pesquisa 
também foram organizadas três exposições, 
a saber: “O grupo de trabalho em história da 
psicologia na história da ANPEPP”, “A 
Psicologia em São Paulo em pesquisas do GP 

 

da PUC-SP” e “Apresentação da Sociedade 
Brasileira de História da Psicologia”. 

Um pouco mais sobre as 
palestras e os convidados 

No primeiro dia de Encontro, na parte da 
manhã, a mesa de abertura teve a 
coordenação da Profª Marina Massimi 
(presidente da SBHP) e foi composta pelos 
professores Renato Ortiz (Campinas) e 
Yamandu Acosta (Uruguai). O Prof. Renato 
Ortiz expôs problemáticas relacionadas ao 
uso das línguas no contexto da 
internacionalização das ciências. O Prof. 
Yamandu Acosta, por sua vez, discutiu 
questões relacionadas à contra hegemonia 
latino-americana.  

Na parte da tarde, foram organizados grupos 
de debates de pesquisas pensados a partir de 
importantes temas relacionados às 
investigações em história da psicologia: 
Pesquisa em fonte primária, Pesquisa local, 
Psicologia e Ditadura, Recepção de Teorias, 
Biografia e autobiografia, História de 
Instituições, entre outros. 

No segundo dia do evento houve as palestras 
dos professores Isaías Pessotti (USP/RP), 
Alejandro Dagfal (Argentina) e William 
Gomes (UFRGS). O Prof. Isaías, muito 
carismático e atencioso, nos ajudou a pensar 
questões que diziam respeito à importância 
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metodológica da complementaridade das 
pesquisas individuais.  

 

Prof. Isaías Pessotti. 

O Prof. Dagfal apresentou reflexões sobre o 
conceito de recepção como uma ferramenta 
para o trabalho em história da psicologia. 
Tais reflexões são fruto de sua importante e 
premiada pesquisa sobre a recepção do 
pensamento psicanalítico na Argentina 
(estudo esse que foi realizado na França sob 
a supervisão de Elizabeth Roudinesco). 

 

Prof. Alejandro Dagfal. 

O Prof. William, com sua disposição e 
enorme conhecimento, realizou uma 
interessante apresentação sobre a 
organização das sociedades científicas e a 
história da psicologia no Brasil. Nessa 
apresentação, resgatou e relembrou a 
presença do Grupo de Trabalho em História 
da Psicologia na ANPEPP ao longo do tempo 
desde a sua criação. 

 

Prof. William Gomes. 

Homenagem à Profª Maria do 
Carmo Guedes 

O encerramento do Encontro foi marcado 
por uma homenagem para a Profª Maria do 
Carmo Guedes. Nessa ocasião, os 
pesquisadores do NEHPSI - Núcleo de 
Estudos em História da Psicologia da PUC-SP 
tiveram a oportunidade de agradecer por 
todos os ensinamentos transmitidos por essa 
grande personalidade da História da 
Psicologia no Brasil e na América Latina. 
Destacou-se a garra e determinação com que 
Maria do Carmo comandou a organização 
desse evento. Também foi chance de 
mostrar o nosso reconhecimento a tudo que 
a professora gentilmente nos faz e que 
contribui de forma decisiva para nossas 
carreiras como pesquisadores. Obrigado 
Maria do Carmo! 

 

Membros no NEHPSI na Homenagem à Profa. 
Maria do Carmo Guedes. 

Assembleia da Sociedade 
Brasileira de História da 
Psicologia 

O XIII Encontro Interinstitucional também foi 
palco para a Assembleia da Sociedade 
Brasileira de História da Psicologia – SBHP.  

 

Presentes na Assembleia da SBHP realizada 
durante o evento. 

Foi com grande entusiasmo que cerca de 50 
pesquisadores acompanharam as principais 
discussões dessa importante sociedade 
científica. A assembleia foi coordenada pelos 
professores Marina Massimi (presidente), 
Sérgio Cirino (secretário-geral) e Erika 
Lourenço (Tesoureira). 

Associe-se! 

 
 
Os dados bancários da SBHP e as instruções 
para associação já estão disponíveis online.   
 
Dúvidas sobre o processo de associação 
podem ser encaminhadas para 
sbhpsi@gmail.com.   

 

Colaborações para os 
próximos números da 
Newsletter 
 

Contamos com a colaboração de todos para 
o sucesso da nossa Newsletter. Não 
planejamos uma periodicidade para ela: 
publicaremos de tempos em tempos a 
depender do fluxo de notícias. Então, fiquem 
à vontade para colaborar. Nosso email de 
contato é sbhpsi@gmail.com. 
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