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Por		[César	Rota	Júnior,	Rodolfo	Batista	e	Rodrigo	Miranda]	 		 	

[por	Regina	Helena	de	Freitas	Campos]	
	
Conforme	informado	anteriormente,	tenho	a	
satisfação	 de	 confirmar	 a	 realização	 do	 I	
Congresso	 Brasileiro	 de	 História	 da	
Psicologia,	que	ocorrerá	em	associação	com	
a	47ª	Reunião	Anual	da	Sociedade	Brasileira	
de	 Psicologia	 em	 São	 Paulo,	 no	 campus	 da	
UNINOVE,	no	período	de	24	a	27	de	outubro	
de	 2017.	 Esperamos	 contar	 com	 a	 presença	
de	todos!	
	
Nosso	 Congresso	 apresenta	 uma	 rica	 e	
consistente	 programação.	 As	 atividades	
específicas	da	área	da	História	da	Psicologia	
são	apresentadas	nas	páginas	108	a	111.	São	
oferecidos	 dois	mini-cursos,	ministrados	 por	
nossas	 colegas	 Marina	 Massimi	 e	 Mitsuko	
Antunes.	Haverá	uma	Sessão	Especial	sobre	
o	 tema	 “Sociedades	 Científicas	 e	 a	 História	
da	 Psicologia”,	 com	 a	 presença	 de	 nossos	
colegas	 Professores	 Hugo	 Klappenbach	
(presidente	da	Sociedade	Interamericana	de	
Psicologia	 -	 SIP)	 e	 David	 Robinson	
(Presidente	 da	 CHEIRON	 –	 International	
Society	 for	 the	 History	 of	 the	 Behavioral	
and	Social	Sciences),	e	também	uma	Sessão	
de	 Homenagem	 ao	 Professor	 Antonio	
Gomes	 Penna,	 da	 Universidade	 Federal	 do	

Rio	 de	 Janeiro	 (UFRJ),	 por	 ocasião	 de	 seu	
centenário.		
	
Entre	 os	 conferencistas	 e	 palestrantes	
convidados	 destacam-se	 a	 Professora	
Nadine	Weidman,	 do	 Programa	 de	História	
da	Ciência	da	Universidade	de	Harvard,	atual	
editora	 do	 periódico	 History	 of	 Psychology,	
editado	 pela	 Society	 for	 the	 History	 of	
Psychology,	 que	 constitui	 a	 Divisão	 26	 da	
American	 Psychological	 Association;	 José	
Maria	 Gondra,	 Presidente	 da	 Sociedade	
Espanhola	 de	 História	 da	 Psicologia,	 com	
conferência	sobre	a	vida	e	a	obra	de	 Ignácio	
Martín-Baró,	expressivo	teórico	da	Psicologia	
Social	 latinoamericana;	 Isaías	 Pessotti,	
nosso	 colega	 da	 Universidade	 de	 São	 Paulo	
(USP),	que	abordará	as	origens	históricas	na	
Análise	 do	 Comportamento.	 Teremos	
também	 um	 Café	 com	 nossa	 colega	 da	
Pontifícia	Universidade	Católica	de	São	Paulo	
(PUC-SP),	 Maria	 do	 Carmo	 Guedes,	 e	
exposições	 sobre	 pesquisas,	 arquivos	 e	
bibliotecas	 relevantes	 para	 a	 História	 da	
Psicologia	existentes	no	Brasil.		
	
Os	 Simpósios	 acolhem	 também	 convidados	
estrangeiros	de	grande	expressão	na	área	da	
História	da	Psicologia	em	diferentes	países,	
como	 os	 professores	 Ana	 Maria	 Talak		

(Universidad	 de	 La	 Plata,	 Argentina),	
Florentino	Blanco	 (Universidad	Autónoma	de	
Madrid,	 Espanha),	 Aurelio	 Molaro	
(Universidad	 de	 Milano,	 Itáli)	 e	 Mariano	
Ruperthuz	 (Universidad	de	Santiago	de	Chile,	
Chile).		
	
Durante	 o	 evento	 ocorrerá	 a	 Assembleia	
Geral	Ordinária	da	Sociedade	Brasileira	 de	
História	da	Psicologia,	com	a	posse	da	nova	
Diretoria	eleita	para	o	biênio	2017-2019,	com	
a	 seguinte	 composição:	 Arthur	 Arruda	 Leal	
Ferreira	 como	 presidente,	 Rodrigo	 Lopes	
Miranda,	vice-presidente,	André	Elias	Morelli	
Ribeiro,	 secretário	 e	 Adriana	 Araújo	 Pereira	
Borges,	 tesoureira.	 Para	 as	 Diretorias	
Regionais	foram	eleitos:	
	
Sudeste:	 Érika	 Lourenço,	 titular	 e	 Marina	
Massimi,	suplente	
	
Centro-Oeste:	 Rachel	 Nunes	 da	 Cunha,	
titular	e	Gabriel	Cândido,	suplente	
	
Norte/Nordeste:	 Nádia	 Maria	 Dourado	
Rocha,	 titular	 e	 Sandro	 Rodrigues	 Gontijo,	
suplente	
	
Sul:	William	Barbosa	Gomes,	titular	e	Sérgio	
Dias	Cirino,	suplente	
	
Concluindo	 a	 composição	 da	 chapa,	 para	
Conselho	 Fiscal,	 os	 titulares	 são	 Mitsuko	
Antunes,	 Saulo	 Araujo	 e	 Magda	 Zurba	 e	 os	
suplentes,	 Carolina	 Damas,	 Paulo	 Coelho	
Castelo	 Branco	 e	 Regina	 Helena	 de	 Freitas	
Campos.		
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Teremos	 portanto	 um	 excelente	 congresso,	
ocasião	de	encontro	e	intercâmbio	científico!	
Boas	 vindas	 a	 todos	 os	 participantes,	
especialmente	à	nova	Diretoria!	
	

Noticias	
	

	
	
Às	 vésperas	 do	 I	 Congresso	 da	 Sociedade	
Brasileira	 de	 História	 da	 Psicologia,	 uma	
série	 de	 visitas	 e	 eventos	 preparatórios	 têm	
acontecido	em	capitais	brasileiras.		
	
Destacamos	 as	 conferências	 proferidas	
por	David	 Robinson,	 professor	 da	 Truman	
State	University	(Missouri,	EUA)	e	presidente	
da	 International	 Society	 for	 the	 History	 of	
the	 Behavioral	 and	 Social	 Sciences	 -	
CHEIRON,	 em	 São	 Paulo,	 Rio	 de	 Janeiro	 e	
Belo	Horizonte.		
	
No	 Rio	 de	 Janeiro,	 Professor	 Robinson	
participou	 de	 um	 encontro	 com	
pesquisadores	 dos	 saberes	 psi	 e	ministrou	 a	
palestra	Wilhelm	Wundt	 and	 organizations	
for	psychology,	em	17	de	outubro	de	2017.	O	
evento	 aconteceu	 no	 Auditório	 Clio-Psyché,	
na	Universidade	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro	
(UERJ).		
	
Na	 capital	 mineira,	 em	 20	 de	 outubro,	
Robinson	 apresentou	 a	
conferência	Contribuições	 de	 Vigotski	 para	
a	psicologia	na	Rússia	e	em	outros	países.	A	
sessão	aconteceu	na	Faculdade	de	Educação	
da	 Universidade	 Federal	 de	 Minas	 Gerais	
(UFMG)	e	foi	coordenada	pela	presidente	da	
SBHP,	 professora	 Regina	 Helena	 de	 Freitas	
Campos.		
	

Aconteceu	
	

I	 Encontro	 de	 História	 Social	 da	
Psicologia	 -	 História	 da	 Psicologia	 e	
Psicologia	na	História:	críticas,	teorias	e	
políticas	
	
De	 26	 a	 29	 de	 setembro,	 realizou-se	 o	I	
Encontro	de	História	Social	da	Psicologia	 -	
História	 da	 Psicologia	 e	 Psicologia	 na	
História:	 críticas,	 teorias	 e	 políticas,	na	
Faculdade	 de	 Educação	 da	 Universidade	
Federal	de	Goiás	(UFG).	
	

	
	
Durante	o	encontro,	realizaram-se	palestras,	
sessões	coordenadas,	minicursos	e	a	reunião	
do	 Grupo	 de	 Trabalho	 de	 História	 Social	 da	
Psicologia	 (GT-HSP).	 A	 abertura	 do	 evento	
foi	 realizada	 pelos	 professores	 Ana	 Maria	
Jacó-Vilela	(UERJ),	Francisco	Tavares	(UFG)	e	
mediação	de	Fernando	Lacerda	Júnior	(UFG).	
Já	 o	 encerramento	 ficou	 a	 encargo	 do	
professor	 Hugo	 Klappenbach	 (Universidad	
Nacional	 de	 San	 Luis	 –	 Argentina)	 com	 a	
conferência	Para	 uma	 crítica	 da	 psicologia:	
as	 indigenous	 psychology,	 o	 giro	 cultural	
da	psicologia	e	as	histórias	policêntricas.		

	
5o	 Encontro	 de	 Filosofia,	 História	 e	
Epistemologia	da	Psicologia	(EFHEP	5)	

		

	
	
Entre	 4	 e	 7	 de	 outubro,	 a	 Universidade	 de	
Fortaleza	recebeu	o	5°	Encontro	de	Filosofia,	
História	e	Epistemologia	da	Psicologia	com	o	
tema	Psicologia(s)	 entre	 a	 margem	 e	 o	
escopo:	 serviriam	 os	 fundamentos	
psicológicos	aos	ideais	políticos?		
	

Colóquios	 Internúcleos	 do	 Núcleo	 de	
Estudos	 em	 História	 da	 Psicologia	
(NEHPSI)	 do	 Programa	 de	 Psicologia	
Social	da	PUC-SP	
	
A	 Pontifícia	 Universidade	 de	 São	 Paulo	
recebeu	 os	Colóquios	 Internúcleos	 do	
Núcleo	 de	 Estudos	 em	 História	 da	
Psicologia	 (NEHPSI)	 do	 Programa	 de	
Psicologia	Social	da	PUC-SP.		
	
Em	 23	 de	 outubro,	ocorreu	 o	
debate	Psicologia	 e	 Psicólogos	 na	 América	
Latina:	 Histórias	 contrastadas,	 com	
participação	 de	 Miguel	 Gallegos,	 Dilson	
Wrasse,	 Antônio	 Ciampa	 e	Maria	 do	 Carmo	
Guedes.		
	
No	 dia	 seguinte,	 Bruno	 Gonçalves,	 Dilson	
Wrasse,	 Marlito	 Lima	 e	 Flávia	 Buzzarello	
reuniram	 para	 debater	 o	 tema	Pesquisa	 e	
Práxis:	 povos	 originários	 na	 história	 da	
psicologia	desde	América	Latina.		
	

Genève,	 une	 plateforme	 de	
l'internationalisme	 éducatif	 au	 20e	
siècle	
	
Realizou-se	em	Genebra,	na	Suíça,	nos	dia	14	
e	 15	 de	 setembro	 de	 2017,	 o	 Colóquio	
Internacional:	 "Genève,	 une	 plateforme	 de	
l'internationalisme	 éducatif	 au	 20e	 siècle",	
organizado	 pelos	 Archives	 Insitut	 Jean-
Jacques	 Rousseau	 e	 pela	 equipe	 de	 pesquisa	
em	História	Social	da	Educação	da	Faculdade	
de	 Psicologia	 e	 de	 Ciências	 da	 Educação	 da	
Universidade	de	Genebra.		
	
O	 Colóquio	 abordou	 aspectos	 relevantes	 da	
história	 das	 ciências	 da	 educação,	 em	
especial	 a	 psicologia,	 a	 partir	 do	 trabalho	
desenvolvido	 no	 Instituto	 Jean-Jacques	
Rousseau	 (IJJR),	 fundado	 em	 Genebra	 em	
1912	por	Édouard	Claparède,	e	que	tornou-se	
referência	internacional	na	área	da	psicologia	
da	 educação	 a	 partir	 dos	 trabalhos	 de	
Édouard	Claparéde	e	Jean	Piaget.		
	
Participaram	 do	 Colóquio	 associados	 da	
SBHP	 apresentando	 trabalhos	 sobre	 a	
circulação	 das	 teorias	 e	 propostas	 dos	
pesquisadores	 vinculados	 ao	 IJJR	 e	 à	
Universidade	 de	 Genebra	 no	 Brasil	 e	 em	
outros	 países	 da	 América	 Latina,	 como	
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Antonio	 Carneiro	 Leão,	 Helena	 Antipoff,	
André	Rey	e	Paulo	Freire.	
	

Congressos	à	caminho	
	

50	 Annual	 Meeting	 of	 Cheiron	 –	 The	
International	 Society	 for	 the	 History	 of	
Behavioral	and	Social	Sciences	
	
Está	 aberta	 a	 chamada	 de	 trabalhos	 para	 o	
50	Encontro	da	Cheiron	–	The	 International	
Society	 for	 the	 History	 of	 Behavioral	 and	
Social	Sciences.		
O	evento	ocorrerá	entre	21	e	24	de	Junho	de	
2018	 na	 University	 of	 Akron,	 Akron,	 Ohio,	
EUA.	
O	deadline	é	até	15	de	Janeiro.		
Maiores	 informações:	
https://www.uakron.edu/cheiron/	
	
5	 Annual	 Conference	 on	 the	 History	 of	
Recente	Social	Sciences	
	
A	 Society	 for	 the	 History	 of	 Recent	 Social	
Science	(HISRESS)	tornou	pública	a	chamada	
de	trabalhos	para	o	seu	5	Annual	Conference	
on	the	History	of	Recent	Social	Science.		
O	 evento	 ocorrerá	 na	 Universidade	 de	
Zurique,	Suíça,	entre	8	e	9	de	Junho	de	2018.		
O	deadline	para	envio	dos	trabalhos	é	04	de	
Fevereiro.		
Maiores	informações:	http://hisress.org/	
	

Lançamento	de	livro	
	
Acaba	 de	 ser	 lançado,	 pela	 editora	 Centro	
Paradigma	 Ciências	 do	 Comportamento,	 o	
livro	"Behaviorismos:	 reflexões	históricas	e	
conceituais",	 volume	 2,	 organizado	 por	
Diego	Zilio	e	Kester	Carrara.	A	obra,	que	traz	
textos	 de	 autores	 brasileiros	 e	 estrangeiros,	
figura	 como	 importante	 contribuição	 ao	
debate	 histórico	 no	 campo	 das	 ciências	 do	
comportamento	e	das	neurociências.		
	
Os	 capítulos	 apresentam	 estudos	 históricos	
sobre	 importantes	 figuras	 do	 behaviorismo,	
como	 Bekhterev,	 Henri	 Piéron,	 Clark	 Hull,	
Tolman,	Fred	Keller,	dentre	outros,	buscando	
formalizar	 discussões	 acerca	 da	 maneira	
como	estes	 lidaram	com	a	 complexidade	do	
objeto	em	questão,	o	comportamento.		
	
Além	 de	 autores	 de	 destaque	 no	 campo,	
como	os	professores	Saulo	de	Freitas	Araujo	
e	João	Cláudio	Todorov,	o	livro	traz	textos	de	

membros	 da	 SBHP,	 como	 Rodrigo	 Lopes	
Miranda,	 Carolina	 Silva	 Bandeira	 de	 Melo	 e	
César	Rota	Júnior.	Vale	conferir!	
	

Colabore	com	a	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.	
	

	
	
Todos	 sabem	 da	 importância	 de	 recursos	
financeiros	para	a	organização	e	manutenção	
de	 uma	 sociedade.	 Temos	 ainda	 muitos	
desafios	 pela	 frente	 e	 contamos	 com	 a	
colaboração	 de	 todos	 nessa	 empreitada!	 A	
anuidade	2016	se	aproxima.		
	
Para	 informações	 sobre	 o	 processo	 de	
associação	 entre	 em	 contato	 conosco	por	 e-
mail	sbhpsi.tesouraria@gmail.com	
	


