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Editorial

É com grande satisfação que apresentamos o número especial da revista Psicologia: 
Ciência e Profissão inteiramente dedicado aos manuscritos contemplados no 
Prêmio Monográfico César Ades: Desafios para o Futuro da Psicologia, instituído 
pelo XV  Plenário do Conselho Federal de Psicologia e realizado em 2013.

Esse prêmio se inspira nas discussões protagonizadas pelo prof. César Ades, quando 
Presidente do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, de 
2010 a 2012. Nessa ocasião, estimulado pelos desafios postos pela realidade 
social e pelos rumos da pesquisa, da ciência e da profissão em Psicologia, o 
prof. César Ades participou da articulação de um grupo de trabalho formado por 
pesquisadores de diversas áreas da Psicologia, atuando em diferentes instituições, 
de diferentes regiões do País e sob diversas abordagens teóricas para, em conjunto, 
realizarem um seminário sobre o futuro da Psicologia, realizado em 2011, em 
São Paulo. Esse seminário foi precedido por dois importantes fóruns de debates 
ocorridos no Congresso Psicologia: Ciência e Profissão e no Congresso Norte-
Nordeste de Psicologia.  

Infelizmente, sua morte prematura retirou dele e de nós, profundos admiradores 
de sua pessoa e de sua forma de conduzir as questões na Psicologia, a possibilidade 
de compartilhar com todos nós sua experiência, expertise e humanidade. Foi a 
partir desse encontro tão profundo e importante para a Psicologia que nasceu 
a ideia de mantermos viva a discussão, então iniciada, por meio de um prêmio 
monográfico, visando a “uma agenda estratégica para o futuro da Psicologia”. 

Participaram do prêmio psicólogos/as inscritos/as regularmente em Conselhos 
Regionais de Psicologia e estudantes de graduação matriculados em curso de 
Psicologia. As inscrições puderam ser realizadas em três eixos temáticos: as 
políticas públicas e o futuro da Psicologia, contribuições da Psicologia para a 
construção do conhecimento no século XXI e a Psicologia latino-americana: 
desafios e possibilidades.

Portanto, os trabalhos aqui publicados expressam tais eixos, e revelam, ainda, 
a importância e os desafios para a construção de uma agenda estratégica para 
o futuro da Psicologia no Brasil e na América Latina. Soma-se a isso a sensível 
apresentação do prof. César Ades e de aspectos de seu legado à Psicologia escrito 
por Angélica Sabadini, da Seção de Preservação Histórica da Biblioteca Dante 
Moreira Leite e do Centro de Memória do Instituto de Psicologia da Universidade 
de São Paulo. 
 
Acreditamos que a memória seja um elemento fundamental na construção da 
história da Psicologia para os desafios postos no século XXI, para os conhecimentos 
da Psicologia e para a apropriação desses conhecimentos no campo social. 
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