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Apresentação 

Esta Coletânea, editada originalmente em 1996, resultou das 
atividades do Grupo de Trabalho em História da Psicologia, instituído por 
ocasião do VI Simpósio de Pesquisa e Intercâmbio Científico da 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia, realizado 
em Teresópolis, Rio de Janeiro, em maio de 1966. A publicação reúne os 
trabalhos dos primeiros participantes do Grupo, pesquisadores e professores 
em diversas universidades brasileiras na área da História da Psicologia, e a 
contribuição do Professor Josef Brožek, da Universidade de Lehigh, EUA, 
convidado especial dessa primeira reunião.  

Brožek (1913-2004) foi um dos pioneiros no estabelecimento do 
ensino e da pesquisa em História da Psicologia nos Estados Unidos, tendo 
sido co-fundador da Seção 26 da American Psychological Association, 
dedicada a essa área. Em 1965, junto com Robert Watson, participou da 
criação do periódico Journal of the History of the Behavioral Sciences, em 
cujo Conselho Editorial atuou por muitos anos. Com sua extensa 
experiência, o autor contribuiu com um importante testemunho da evolução 
dos estudos em História da Psicologia na América do Norte e na Europa, e 
sobre os métodos e fontes utilizados na pesquisa nessa área. Durante sua 
estadia entre nós, tivemos ainda a oportunidade de conhecer melhor a 
encantadora figura humana que ele era, e contar com seu apoio entusiástico 
ao trabalho de nosso Grupo. 

A Coletânea foi organizada na forma de um manual de orientação 
para a pesquisa em História da Psicologia, para uso de professores e 
estudantes. Na primeira parte, e com base em sugestões e apontamentos do 
próprio Brožek em curso que lecionou na época a convite da Universidade 
de São Paulo em Ribeirão Preto, apresentamos três capítulos sobre a 
pesquisa em História da Psicologia: historiografia, métodos e fontes. A 
segunda parte traz os relatos da experiência e as reflexões de pesquisadores 
na área. A terceira parte trata do ensino em História da Psicologia e sua 
função na formação de pesquisadores e psicólogos. 

Devemos um agradecimento especial à Professora Maria do Carmo 
Guedes, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, por seu papel 
fundamental na promoção do intercâmbio acadêmico e científico entre 



 

pesquisadores interessados na História da Psicologia. Graças a seu esforço 
de aproximar os pesquisadores, por meio do trabalho do Núcleo de História 
da Psicologia do Programa de Estudos Pós-graduados em Psicologia Social 
da PUC-SP, este Grupo se constituiu e prossegue na tarefa de aprofundar e 
disseminar o interesse pelo conhecimento da evolução desse campo de 
conhecimento, seja no período pré-científico, seja no período em que a 
Psicologia atinge o status de ciência. 

A publicação inicial foi possível pelo empenho das Professoras 
Elizabeth de Melo Bomfim e Teresinha Feres-Carneiro à frente da ANPEPP 
no período 1994-1996. A Coletânea foi editada na série Coletâneas da 
ANPEPP, com o n° 15. 

Desde então, o Grupo de Trabalho em História da Psicologia da 
ANPEPP se ampliou, e continua a contribuir para a expansão da área dos 
estudos históricos em Psicologia em diversas universidades brasileiras. Os 
colegas do Grupo continuam a explorar caminhos ainda desconhecidos de 
nossa história, desenvolvendo novas abordagens e conhecimentos sobre os 
processos de construção dos conceitos e das práticas psicológicas. 

É nossa convicção que o conhecimento do passado é condição 
essencial para a melhor orientação das escolhas feitas no presente, e para 
ampliar as bases da reflexão sobre a condição humana e sobre o papel das 
reflexões em Psicologia ao longo dessa trajetória. A riqueza e diversidade 
de leituras possíveis a relevância desse trabalho, que continua a nos 
desafiar. 

Belo Horizonte, julho de 2008 

Regina Helena de Freitas Campos 
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