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Chegamos ao segundo número da Newsletter 
da Sociedade Brasileira de História da 
Psicologia (SBHP) comemorando seu 
primeiro ano de fundação! No dia 18 de 
Outubro de 2014 a SBHP completou um ano 
de fundação. Parabéns para nós! 

 

Esse primeiro ano foi marcado pela 
participação ativa de nossos associados nas 
decisões que temos tomado. Além disso, 
vocês tem nos ajudado a levar o nome da 
SBHP em diferentes congressos, tais como o 
XXXII Encontro Anual Helena Antipoff & XII 
Encontro Interinstitucional de Pesquisadores 
em História da Psicologia e o XI Encontro Clio 
Psyché & V Reunião da Rede Iberoamericana 
de Pesquisadores em História da Psicologia. 
 

Temos o prazer de anunciar que já 
conseguimos um de nossos objetivos: 
estamos nas redes sociais! Logo à frente 
vocês verão que, com o trabalho da Amanda, 
da Deolinda e do Rodrigo a SBHP tem uma 
página no Facebook e um perfil no Twitter. 
Inclusive, em apenas 1 dia, tivemos mais de 
50 curtidas no Facebook! 

Assembleia e Trabalhos 
A SBHP participou intensamente da 44

a
 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de 
Psicologia (SBP) que ocorreu em Ribeirão 
Preto (SP) no fim de outubro. Computamos 
10 trabalhos de sócios entre pôsteres, mesas 
redondas, simpósios, etc. 

Tivemos também uma Assembleia Geral 
Extraordinária no dia 23 de outubro. A 
Assembleia ocorreu de 18 as 20 horas no 
Teatro do UniSEB, local onde ocorreu a SBP. 
A ata da assembleia já está disponível no site 
da SBHP. 

Sabemos que alguns colegas tiraram fotos 
durante assembleia. Se você tem alguma 
foto bacana, nos envie: sbhpsi@gmail.com. 
Com isso, poderemos fazer uma construção 
coletiva da nossa sociedade nas redes 
sociais.  

 

No dia 23 de outubro, tivemos uma sala 
destinada exclusivamente à SBHP. Nessa 
sala, houve a exibição intitulada “Psicologia, 
Ciência e Educação” organizada pela nossa 
colega, Marina Massimi e seu grupo de 
pesquisa. A exibição focou as articulações 
entre ciência e educação no campo da 
psicologia, com enfoque em três 
personagens da psicologia brasileira: 
Carolina Bori, Geraldina Witter e Helena 
Antipoff. Aproveitamos a oportunidade para 
agradecer publicamente a Diretoria da SBP 
que, gentilmente nos cedeu o espaço. 

 

Nessa mesma sala, tivemos outro importante 
evento: uma sessão especial dedicada à 
memória de Carolina Bori aproveitando a 
passagem de 10 anos de seu falecimento. A 
sessão intitulada “História da Psicologia no 
Brasil: Biografia científica de Carolina 
Martuscelli Bori” contou com as presenças de 
Maria do Carmo Guedes, nossa presidente de 
honra, Isaías Pessotti e Gabriel Cândido. 
Gabriel defendeu recentemente tese de 
doutorado sobre Carolina Bori sob 
supervisão de Marina Massimi.  

A SBHP faz um ano!! 
Por [Sérgio Cirino, Rodrigo Miranda, Deolinda Armani Turci e Amanda Tolomelli ] 
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Estamos nas Redes sociais 
Agora a SBHP está nas redes sociais! A 
proposta é que as redes sociais sejam canais 
de comunicação rápida e breve entre nós. 
Elas também podem funcionar como um 
vetor de comunicação com outras pessoas 
fora do nosso grupo. Estimamos publicar 
notícias relacionadas às atividades dos 
associados por meio dessas redes sociais.  

 

Cuidar do Twitter é coisa séria! Várias 
entidades de pesquisa no Brasil e ao redor do 
mundo tem Twitter. Por exemplo, a 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo e de Minas Gerais (FAPESP e 
FAPEMIG) tem perfis no Twitter. Além disso, 
nossos colegas do Cummings Center for the 
History of Psychology  da University of Akron 
(EUA) e do Advances in the History of 
Psychology da York University (Canadá).  

Além do Twitter, a SBHP está no Facebook. 
Nessa rede social, temos uma Página. Você 
já conhece o Facebook? Esta Rede foi criada 
em fevereiro de 2004 por Mark Zuckerberg e 
três colegas de classe que estudavam na 
Universidade de Harvard. Inicialmente, esta 
rede era restrita a usuários que possuíssem e-
mail de universidades e tinha por objetivo 
reunir alunos que estavam terminando o 
Ensino Médio (High School nos EUA). Em 
setembro de 2006, a rede tornou-se aberta a 
quem não estava necessariamente vinculado 
às universidades e hoje apenas no Brasil já 
conta com mais de 52 milhões de usuários 
ativos diários.  

 

A plataforma de rede social descreve como 
sua missão “dar às pessoas o poder de 
compartilhar e tornar o mundo mais aberto e 
conectado” e, a partir desta missão a SBHP 
optou por criar sua página na Rede e mantê-
la sempre atualizada com o que está 
acontecendo na História da Psicologia.  

Divulgação de eventos, lançamentos de 
livros e revistas, chamadas para publicações 
em periódicos da área e defesas de teses e 
dissertações são algumas das notícias que já 

foram veiculadas em nossas Redes. Quer 
contribuir? Faça contato! 

Lançamento de Livro 
No dia 12 de novembro foi lançado do livro 
“Cem Anos do Laboratório de Psicologia 
Experimental da Escola Normal Secundária 
de São Paulo (1914-2014)”. O livro é uma 
publicação de Rogério Centofanti e Maristela 
Bleggi Tomasini.  

Na fala dos autores: “[o livro] é uma obra 
comemorativa. Marca a passagem de dez 
décadas que nos distanciam de um fato 
histórico de suma importância para a História 
da Psicologia do Brasil e, muito 
especialmente, de São Paulo, de forma que 
não poderia passar em branco”. 

 

A proposta dos autores é que seja contada a 
história do laboratório por meio de notícias 
de jornais, leituras de revistas, imagens e 
obras da época.  

 

Eventos para 2015 
Alguns de nossos associados já estão se 
preparando para envio de trabalhos para 
diferentes eventos ou já o fizeram.  

Entre 18 e 21 de junho de 2015 irá ocorrer o 
47th Annual Meeting of Cheiron: The 
international society for the history of 
behavioral and social sciences. O evento irá 
ocorrer na University of Kansas na cidade de 
Lawrence. Os organizadores locais são os 
professores Edward Morris e Ruth Ann 
Atchley.  

 

A participação dos brasileiros tem 
aumentado ano após ano nessa conferência. 
Inclusive, no encontro de 2014, os brasileiros 
foram especialmente lembrados pelo 

presidente do Cheiron, David Robinson. Em 
2014, estiveram presentes Carolina Damas, 
Carolina Cândido, Gabriel Cândido e Rodrigo 
Miranda. Esperamos que esse número de 
participantes aumente a partir de 2015. 

Além disso comunicamos o encontro da 
divisão 26 da American Psychological 
Association (APA), a Society for the History of 
Psychology. Será em Toronto, Canadá entre 
os dias 06 e 09 de agosto de 2015.  

Continuaremos à busca de eventos para 
poder convidar nossos associados. Caso haja 
algum evento que você gostaria que 
noticiássemos, nos avisem! Lembrem-se, as 
redes sociais estão ai para nos ajudar a nos 
comunicarmos mais rapidamente.  

Associe-se! 
Estamos organizando a tesouraria e o 
processo de associação à SBHP. Conforme 
deliberação da assembleia extraordinária de 
23 de outubro os interessados em se associar 
devem realizar o pagamento da anuidade 
referente a 2014.  
 

 
 
Para informações sobre o processo de 
associação envie mensagem para 
sbhpsi.tesouraria@gmail.com Todos sabem 
da importância de recursos financeiros para 
esses primeiros momentos da Sociedade. 
Precisamos arcar com custos de cartório, 
contratação de contador, etc. Contamos com 
a colaboração de todos nessa empreitada! 
 

 

Colaborações para os próximos 
números da Newsletter 
Contamos com a colaboração de todos para 
o sucesso da nossa Newletter. 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. 
 

 

Desejamos a todos boas Festas 
e um excelente 2015!!! 
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