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Nova diretoria da SBHP!
Por

[César Rota Júnior, Rodrigo Miranda, Paulo Castelo Branco e Sérgio Cirino ]

Mais um número da Newsletter da Sociedade
Brasileira de História da Psicologia (SBHP)
saindo do forno! Nesta edição trazemos
importantes notícias acerca das eleições para
Diretoria e Conselho Fiscal da SBHP, que
ocorreram no dia 09 de setembro último.

Para as Diretorias Regionais foram eleitos:
- Centro-Oeste: Raquel Nunes da Cunha,
titular e Gabriel Vieira Cândido, suplente;
- Norte/Nordeste: Nádia Maria Dourado
Rocha, titular e Sandro Rodrigues Gontijo,
suplente;

Sala de Entidades da Psicologia
O Conselho Federal de Psicologia (CFP)
inaugurou, no dia 21 de agosto, um novo
espaço que pode auxiliar os trabalhos da
SBHP: a Sala das Entidades da Psicologia
Brasileira. Na ocasião do lançamento,
estiveram presentes representantes de 17
entidades. Representando a SBHP estavam
Ana Jacó-Vilela, Raquel Nunes, Nádia Rocha
e Sérgio Cirino (foto).

- Sudeste: Arthur Arruda Leal Ferreira, titular
e Érika Lourenço, suplente;
- Sul: William Barbosa Gomes, titular e
Sérgio Dias Cirino, suplente.
Fechando a nova composição da SBHP, para
o Conselho Fiscal foram eleitos como
titulares Mitsuko Aparecida Makino Antunes,
Saulo de Freitas Araújo e como suplentes
Robson Nascimento da Cruz, Carolina de
Resende Damas Cardoso e Marcos Vieira
Silva.
A chapa História da Psicologia em
Movimento foi eleita para o biênio 20152017 com a seguinte composição: Regina
Helena de Freitas Campos como presidente,
Marina Massimi, vice-presidente, Rodrigo
Lopes Miranda, secretário e Adriana Araújo
Pereira Borges, tesoureira.

Desejamos à chapa eleita muitas realizações
e avanços nas pesquisas no campo da
História da Psicologia brasileira!

Localizada na sede do CFP, em Brasília, a sala
poderá abrigar reuniões e pequenos eventos
das diversas Entidades da Psicologia
brasileira. Ela conta com uma infraestrutura
completa, para que representantes das
entidades, em trânsito pela capital federal,
tenham um espaço de trabalho adequado.
Segundo Marisa Borges, presidente do CFP,
o intuito é "possibilitar o apoio igualitário a
todas as entidades e proporcionar, assim, o
fortalecimento do exercício da Psicologia
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balizada pela ética e pelo respeito à
diversidade e à pluralidade".

(Daniela Leal, Adriana Araújo Pereira Borges,
Kaciana Nascimento da SIlveira Rosa).

A iniciativa do CFP cria mais um espaço às
discussões e trabalhos dos membros da
SBHP! Mãos à obra!

Sessão Coordenada 26: Histórias da
psicologia em suas interfaces com a
educação
(Érika
Lourenço,
Mitsuko
Aparecida Makino Antunes, Deolinda Armani
Turci, Luã Augusto da Silva Lança, Raquel
Martins de Assis, Laênia Martins Petersen,
Rita de Cássia Vieira, Kaciana Nascimento da
SIlveira Rosa).

Reunião anual da SBP
Acontece em Belo Horizonte, entre os dias 27
e 30 de outubro, a 45ª Reunião Anual da
Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP). O
evento ocorrerá nas dependências da
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas
da Universidade Federal de Minas Gerais
(FAFICH/UFMG), campus Pampulha.

Durante a reunião ocorrerão diversas
atividades como simpósios, mesas redondas,
sessões coordenadas e apresentação de
pôsteres no campo da História da Psicologia.
Em várias dessas atividades teremos a
presença de sócios da SBHP. Para você que
irá participar do evento, apresentamos um
breve resumo dessas atividades:
Dia 28 (quarta-feira):
Simpósio 08: História da Psicologia na
Educação Especial (Mitsuko Aparecida
Makino Antunes, Daniela Leal e Érika
Lourenço).

Sessão Coordenada 27: Recepção e
circulação de objetos psicológicos: Debates e
estudos de caso (Sérgio Dias Cirino, César
Rota Júnior, Eustáquio José de Souza Júnior,
Paulo Coelho Castelo Branco, Rodrigo Lopes
Miranda, Marina Massimi).
Dia 30 (sexta-feira):
Sessão
Coordenada
43:
Recepção,
apropriação e circulação de teorias:
contribuições da história da psicologia para a
análise de relações entre a psicologia e a
educação (Raquel Martins de Assis, Sandro
Rodrigues Gontijo, Marina Massimi, Dener
Luiz da SIlva, Sérgio Domingues, Regina
Helena de Freitas Campos, Riviane Borghesi
Bravo, Clarice Moukachar Batista Loureiro).
Ainda na sexta-feira, às 18hs, teremos a
conferência de Saulo de Freitas Araújo
intitulada Introspeccionismo, Behaviorismo e
Cognitivismo: a fabricação de mitos na
História da Psicologia e seus efeitos
disciplinares.

Sessão
Coordenada
09:
A
institucionalização de crianças no Brasil Histórias de ontem e de hoje (Adriana Araújo
Pereira Borges, Sonia Maria Berbare
Albuquerque Parente, Gilberto Safra, Daniela
Leal, Fernanda Flaviana de Souza Martins,
Kátia de Oliveira Mariás).
Sessão Coordenada 11: Biografia e
autobiografia: Fontes e gêneros textuais em
história da psicologia (Rodrigo Lopes
Miranda,
Marina
Massimi,
Robson
Nascimento da Cruz, Delba Teixeira
Rodrigues Barros, Gabriel Vieira Cândido,
Maria do Carmo Guedes, Sandro Rodrigues
Gontijo).
Dia 29 (quinta-feira):
Simpósio 17: Saberes psicológicos no Brasil:
a força das imagens como mecanismo
psicológico na produção de conhecimento
(Marcio Luiz Fernandes, Marina Massimi,
Raquel Martins de Assis).
Mesa Redonda 12: Pesquisas em História da
Psicologia: pensando a educação especial

SBHP nas redes sociais
Você sabia que a SBHP está no Twitter e no
Facebook? Curta nossa página no Facebook,
nos siga no Twitter e se aproxime de outros
interessados em estudar e pesquisar no
campo da História da Psicologia.

A SBHP, por meio das redes sociais, tem o
objetivo de manter atualizados estudantes e
pesquisadores do campo da História da
Psicologia acerca de eventos, lançamentos
de livros e revistas, chamadas para
publicações em periódicos da área e defesas
de teses e dissertações. E como toda rede
social, sua participação é essencial!

Eventos para 2016
Comecem a se preparar, porque 2016 será
bem movimentado para a História da
Psicologia. Só no Brasil teremos, por
exemplo, o Encontro Anual Helena Antipoff
(Belo Horizonte), Encontro Clio-Psyché (Rio
de Janeiro) e Simpósio ANPEPP (Maceió)
com os dois GT de História. Além de vários
eventos fora do Brasil. Entre eles o encontro
conjunto da ESHHS (European Society for
the History of Human Sciences) e do
CHEIRON (International Society for the
History of Behavioral and Social Sciences)
em Barcelona, Espanha, entre 27 de junho e
01 de julho.

Colabore com a Newsletter

Além da qualidade das atividades vale muito
a pena conhecer Belo Horizonte. O contraste
entre o estilo neoclássico dos prédios oficiais
da Praça da Liberdade e as linhas
arredondadas de Niemeyer coloridas pelos
ipês é um espetáculo à parte. Quem ainda
não conhece, está na hora!
Para maiores informações sobre a cidade e
sobre as atividades da reunião visite o site do
evento http://www.ra.sbponline.org.br
Se você não se inscreveu, ainda dá tempo.
Participe conosco!

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.

Associe-se!
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!

Para informações sobre o processo de
associação entre em contato conosco por
email sbhpsi.tesouraria@gmail.com
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