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Por		[Gabriel	Cândido,	Rodolfo	Batista,	Rodrigo	Miranda	e	Sérgio	Cirino]	 		 	

O	 biênio	 2013-2015	 de	 vida	 da	 recém	
fundada	Sociedade	Brasileira	de	História	da	
Psicologia	(SBHP)	foi	marcado,	por	um	lado,	
pela	 busca	 da	 organização	 e	
institucionalização	 da	 sociedade,	 por	 outro,	
pela	participação	em	alguns	eventos,	como	a	
Reunião	 Anual	 da	 Sociedade	 Brasileira	 de	
Psicologia	 (SBP)	 em	 2014	 e	 em	 2015	 e	 o	
Encontro	 Interinstitucional	 dos	 Pesquisadores	
de	 História	 da	 Psicologia	 em	 São	 Paulo	 em	
2014.		

Na	Reunião	Anual	 de	 2014,	 que	 ocorreu	 em	
Ribeirão	 Preto,	 a	 SBHP	 estabeleceu	 uma	
parceria	 com	 a	 SBP	 de	modo	 que	 pudemos	
distribuir	 a	 todos	 os	 participantes	 do	
Congresso	 marcadores	 com	 logomarca	 e	
endereço	do	site	da	sociedade	e	pudemos	ter	
ao	 longo	 do	 evento	 um	 espaço	 fixo	 para	
exposições	 e	 encontros,	 destinado	
oficialmente	 à	 SBHP.	 Desse	 modo,	
conseguimos	 tornar	 divulgar	 junto	 à	
comunidade	 acadêmica	 brasileira	 que	
frequenta	 a	 Reunião	 Anual,	 a	 existência	 e	 a	
atuação	da	Sociedade.	Da	mesma	forma,	foi	
possível	evidenciar	o	empenho	da	sociedade	
para	 a	 preservação	 da	 memória	 e	 a	
reconstrução	 da	 história	 da	 psicologia	
brasileira.	Temos	certeza	de	que	os	primeiros	
passos	 do	 biênio	 que	 já	 se	 passou	 foram	
promissores;	 para	 o	 futuro	 que	 temos	

adiante,	 esperamos	 avançar	 num	 caminho	
mais	maduro	 e	 propor	 projetos	 que	 possam	
consolidar	 o	 avanço	 da	 área	 da	 História	 da	
Psicologia,	no	Brasil.	

Por	 Marina	 Massimi	 (ex-presidenta	 da	
SBHP)	

Novas	Publicações	
	

	
	
Desafiando	 a	 relação	 centro-periferia	 e	
fortalecendo	 a	 circulação	 de	 conhecimento	
na	 área,	 Saulo	 de	 Freitas	 Araujo	
(Universidade	Federal	de	Juiz	de	Fora,	UFJF)	
lança	seu	livro	Wundt	and	the		

	
	
	
philosophical	 foundations	of	psychology	 -	a	
reappraisal	 pela	 Editora	 Springer.	 Nele,	
Araújo	 apresenta	 sistematicamente	 os	
fundamentos	 filosóficos	 e	 o	 contexto	 de	
constituição	da	psicologia	de	Wilhelm	Wundt	
desde	 o	 início	 de	 sua	 trajetória	 acadêmica.	
Resultado	 de	 trabalho	 meticuloso,	 a	 obra	
tem	 recebido	 comentários	 positivos	 de	
importantes	 especialistas	 do	 campo	 da	
História	da	Psicologia.	Mais	 informações	em	
http://www.springer.com/br/book/978331926
6343#reviews	
	

	

No	 último	 13	 de	 outubro,	 no	 Instituto	 de	
Psicologia	da	Universidade	Federal	do	Rio	de	
Janeiro	 (UFRJ),	 foi	 lançado	 o	 livro	 Antônio	
Gomes	 Penna:	 convivências,	 histórias	 e	
memórias,	 organizado	 por	 Arthur	 Arruda	
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Leal	Ferreira	(UFRJ)	e	Marlon	Merlone	Santos	
Penna.	 A	 obra	 é	 composta	 por	 material	
autobiográfico,	 documentos	 e	 testemunhos	
históricos	da	psicologia	produzidos	ao	 longo	
do	 século	 XX.	 Além	 disso,	 há	 textos	 em	
homenagem	 a	 esse	 importante	 nome	 da	
História	da	Psicologia	no	Brasil.		
	

	

Durante	 a	 45°	 Reunião	 Anual	 da	 SBP,	 foi	
lançada	a	obra	De	anormais	a	excepcionais:		
história	 de	 um	 conceito	 e	 de	 práticas	
inovadoras	 em	 Educação	 Especial,	 de	
Adriana	Araújo	Pereira	Borges	(Universidade	
Federal	 de	Minas	 Gerais,	 UFMG).	 Resultado	
de	 pesquisa	 realizada	 no	 Centro	 de	
Documentação	 e	 Pesquisa	 Helena	 Antipoff,	
no	Instituto	Pestalozzi	de	Minas	Gerais	(Belo	
Horizonte)	 e	 no	 Instituto	 Jean-Jacques	
Rousseau	 (Genebra,	 Suíça),	 a	 pesquisadora	
discute	 os	 processos	 de	 construção	 de	
modelos	 de	 interpretação	 e	 de	 tratamento	
de	 transtornos	 de	 aprendizagem	 e	
desenvolvimento.	 Informações	 em	
http://www.editoracrv.com.br/?f=produto_d
etalhes&pid=31103.	

	

Está	no	ar	
	

Dois	 novos	 sites	 estão	 disponíveis	 para	
acesso	 daqueles	 que	 se	 interessam	 por	
objetos	 científicos	 relacionados	 à	 Psicologia	
e	às	Neurociências	no	país.		
	
O	 Museu	 de	 História	 das	 Neurociências	
Comportamentais	
(https://hncusp.wordpress.com/)	 é	 fruto	 de	
um	 trabalho	 colaborativo	 e	 recebe	
documentos	 de	 artefatos	 relacionados	 à	
história	 das	 neurociências	 comportamentais	
no	 país.	 Nele,	 também	 podem	 ser	
encontradas	 biografias	 de	 nomes	
importantes	 para	 esse	 campo	 no	 Brasil.	 	 A	
proposta	 colaborativa	do	 site	 compreende	a	
possibilidade	 de	 participações	 de	 quaisquer	
interessados	 em	 neurociências	

comportamentais.	 Acesse	 o	 site	 e	 veja	 as	
formas	de	contribuição.	
	
Já	 o	 site	 do	 Centro	 de	 Documentação	 e	
Pesquisa	 em	 História	 da	 Psicologia	
(http://cdphplapip.wix.com/ufsj)	 divulga	 os	
trabalhos	 de	 higienização	 e	 recuperação	 de	
acervo,	 realizados	 na	 Universidade	 Federal	
de	 São	 João	 del-Rei	 (UFSJ).	 Nele,	 o	
internauta	 poderá	 conhecer	 os	 projetos	 em	
andamento	 e,	 em	 breve,	 acessar	 parte	 do	
acervo	do	laboratório	de	psicologia	da	antiga	
Faculdade	Dom	Bosco.		
	

SBHP	nas	redes	sociais	
	

	

Uma	 das	 investidas	 da	 SBHP	 no	 último	
biênio	 foi	 na	 divulgação,	 via	 Facebook,	 de	
temas	 de	 interesse	 da	 Sociedade.	 As	
principais	publicações	feitas	foram	chamadas	
para	 publicação	 de	 artigos,	 informações	
sobre	 eventos,	 lançamento	 de	 livros,	
publicação	de	editais	de	concurso	e	de	novos	
números	 de	 revistas.	Ao	 todo,	 53	 postagens	
já	 foram	 feitas	 desde	 o	 dia	 14	 de	 novembro	
de	2014.		

Até	o	dia	4	de	dezembro	de	2015	a	página	no	
Facebook	 contava	 com	 622	 curtidas	
registradas.	Este	é	o	número	de	pessoas	que	
recebem	 as	 postagens	 da	 SBHP	 na	 sua	
página	 pessoal	 da	 rede	 social.	 Aliás,	 este	
número	 vem	 aumentando,	 gradualmente,	
cerca	de	30	pessoas	ao	mês.	Vale	considerar	
que	o	alcance	das	publicações	é	muito	maior	
que	as	curtidas	apontam.	Segundo	os	dados	
da	própria	rede	social,	cada	publicação	pode	
alcançar	 cerca	 de	 1136	 pessoas,	 quando	
considerados	 os	 compartilhamentos	 das	
postagens.	A	maior	parte	dos	 seguidores	da	
página	 (68%)	 tem	 entre	 18	 e	 34	 anos	 e,	
apesar	 de	 serem	 muitos	 os	 brasileiros,	
existem	 seguidores	 de	 mais	 13	 países	
(Argentina,	 Equador,	Angola,	Chile,	Canadá,	
Peru,	 Rússia,	 Paraguai,	 Estados	 Unidos,	
Espanha,	França,	Portugal,	Ucrânia).	

Assim,	a	partir	das	redes	sociais,	a	SBHP	vem	
se	 constituindo	 como	 uma	 referência	 na	
circulação	 de	 informações	 sobre	 História	 da	
Psicologia,	 principalmente	 entre	 jovens	
pesquisadores	 e	 estudantes	 de	 graduação.	
Visite	 nossa	 página:	
https://www.facebook.com/sbhpsi/		

Eventos	em	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	
	

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!	
	
Para	 informações	 sobre	 o	 processo	 de	
associação	entre	em	contato	conosco	por	e-
mail	sbhpsi.tesouraria@gmail.com	


