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Por		[Bianca	Cara,	César	Rota,	Deolinda	Turci,	Gabriel	Cândido,	Rodolfo	Batista	e	Rodrigo	Miranda]	 		 	

Caros	colegas	e	amigos,	

Aproveitamos	 a	 oportunidade	 dessa	 nova	
Newsletter	 para	 cumprimentar	 a	 todos	 e	
divulgar	 as	 notícias	 sobre	 as	 atividades	
recentes	de	nossa	Sociedade.	

Neste	 ano	 de	 2016,	 nos	 dias	 6	 a	 8	 de	 abril,	
tivemos	 já	 um	 excelente	 encontro	 em	
Mariana,	Minas	Gerais,	por	ocasião	do	XXXIV	
Encontro	 Anual	 Helena	 Antipoff,	 realizado	
em	 associação	 com	 o	 XIV	 Encontro	
Interinstitucional	 de	 Pesquisadores	 em	
História	 da	 Psicologia,	 tendo	 a	 SBHP	
participado	da	promoção	dos	eventos.		

Os	 encontros	 tiveram	 lugar	 em	 Mariana,	 a	
convite	 do	 Instituto	 de	 Ciências	 Humanas	 e	
Sociais	 da	 Universidade	 Federal	 de	 Ouro	
Preto	 (UFOP),	 com	o	 objetivo	 de	 discutir	 as	
contribuições	da	Psicologia	e	das	Ciências	da	
Educação	 ao	 debate	 ambiental,	 tendo	 em	
vista	o	grande	desastre	ecológico	ocorrido	na	
região	alguns	meses	antes.	Os	eventos	foram	
muito	 bem	 sucedidos,	 contando	 com	 a	
participação	 de	 número	 expressivo	 de	
associados	 da	 SBHP.	 Foram	 realizadas	
conferências	pelas	colegas	Eda	Tassara		

(Universidade	de	São	Paulo	–	USP),	e	Denise	
Jodelet,	 (École	 des	 Hautes	 Études	 em	
Sciences	 Sociales,	 Paris);	 mesas	 redondas	
sobre	 assuntos	 relacionados	 à	 psicologia	
ambiental,	na	história	e	na	atualidade,	com	a	
participação	 de	Maria	 do	 Carmo	 Guedes	 e	
Mitsuko	 Antunes	 (Pontifícia	 Universidade	
Católica	 de	 São	 Paulo	 -	 PUC-SP	 -	 e	 SBHP),	
entre	 outros	 colegas,	 e	 19	 sessões	
coordenadas,	 das	 quais	 nove	 relacionadas	 à	
História	da	Psicologia.	

	

	

Entre	 7	 e	 10	 de	 junho	 de	 2016	 vários	
associados	 da	 SBHP	 participaram	 do	 XVI	
Simpósio	 de	 Pesquisa	 e	 Intercâmbio	
Científico	 da	 Associação	 Nacional	 de	
Pesquisa	 e	 Pós-graduação	 em	 Psicologia	
(ANPEPP),	 como	 membros	 dos	 Grupos	 de	
Trabalho	 (GTs)	 em	 História	 da	 Psicologia	 e	
História	Social	da	Psicologia.		

	

O	 evento	 foi	 uma	 ocasião	 importante	 de	
troca	 de	 informações	 e	 planejamento	 de	
atividades	 colaborativas	 futuras	 entre	 os	
pesquisadores	 da	 área.	 Na	 ocasião	 foi	
lançado	 o	 livro	 História	 da	 Psicologia	 –	
Tendências	 Contemporâneas,	 organizado	
pelos	 associados	Raquel	Martins	de	Assis	 e	
Sávio	Passafaro	Peres.	

Nos	 próximos	 meses	 iniciaremos	 o	
planejamento	 do	 nosso	 I	 Congresso	 da	
Sociedade	 Brasileira	 de	 História	 da	
Psicologia,	 a	 ser	 realizado	 em	 março	 de	
2017,	 na	 Universidade	 Federal	 de	 Minas	
Gerais	 (UFMG),	 em	 Belo	 Horizonte,	
conforme	 decidido	 na	 Assembleia	 da	 SBHP	
realizada	em	outubro	de	2015.	Logo	faremos	
a	chamada	de	trabalhos,	e	esperamos	contar	
com	a	presença	de	todos!	 

Palavra	da	Presidência	
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ANPEPP	
	
Durante	 o	 evento,	 a	 SBHP	 foi	 umas	 das	 18	
entidades	 presentes	 que	 fizeram	 parte	 da	
Assembleia	 das	 Associações	 Científicas	 da	
Psicologia.		
	

	
Assembleia	das	Associações	Científicas	da	Psicologia,	

ANPEPP.	

	
Na	 referida	 Assembleia,	 foram	 discutidas	
formas	 de	 aproximar	 as	 diferentes	
Sociedades	 com	 a	 ANPEPP.	 Além	 disso,	 foi	
oportunidade	 para	 divulgar	 o	 que	 nossa	
sociedade	tem	feito	recentemente.		
	
Além	 disso,	 a	 SBHP	 teve	 cadeira	 cativa	 na	
cerimônia	de	abertura	do	evento,	 junto	com	
as	demais	Sociedades	que	lá	estiveram.		

	
SBHP	pelo	mundo	

	
Japão	em	Julho/2016 

[por	Sérgio	Cirino]	

Building	 a	 sociocultural	 approach	 in	 Brazilian	
social	 Psychology:	 a	 history	 of	 a	 scientific	
innovation	of	 the	1980s	é	o	 título	da	palestra	
que	 a	 presidente	 da	 SBHP,	 Regina	 Campos,	
dará	 em	 Yokohama,	 Japão,	 durante	 o	 31º	
Congresso	 da	 International	 Union	 of	
Psychological	 Science	 –	 IUPsyS.	 Sérgio	
Cirino,	 membro	 da	 diretoria	 da	 SBHP,	
também	 estará	 presente	 no	 evento	
coordenando	 o	 simpósio	What	 do	
laboratories	 teach	 us	 about	 the	 history	 of	
psychology.	A	participação	da	SBHP	se	torna	
mais	 relevante	 quando	 considerada	 a	
candidatura	 do	 Brasil	 para	 sediar	 o	 33º	
Congresso	 da	 IUPsyS	 em	 2024.	 A	
candidatura	 do	 Brasil	 é	 uma	 iniciativa	 da	
Associação	 Nacional	 de	 Pesquisa	 e	 Pós-
graduação	 em	 Psicologia	 (ANPEPP)	 e	 da	
Sociedade	 Brasileira	 de	 Psicologia	 (SBP)	 e	
conta	com	o	apoio	da	SBHP.	Para	saber	mais	
sobre	 a	 candidatura	 do	 Brasil	 ao	 congresso	

de	2024	clique	aqui.	Para	saber	mais	sobre	a	
programação	 do	 evento	 desse	 ano,	 em	
Yokohama,	clique	aqui.	

Argentina	Junho/2016	
[por	Cristiana	Facchinetti]	

	

No	 evento,	 o	 Grupo	 de	 Trabalho	 (GT)	 de	
História	 da	 Psicologia	 da	 Sociedade	
Interamericana	de	Psicologia	(SIP)	participou	
em	 diversas	 atividades	 (simpósios,	 sessões,	
pôsteres)	 sobre	 temas	 diversos:	 Circulação	
de	 conhecimento	 na	 história	 da	 psicologia;	
Historia	 e	 epistemologia	 da	 Psicologia;	
Epistemologia,	 história	 e	 saúde	 mental	 –	
alguns	 aportes	 da	 Colômbia	 e	 Argentina;	
Histórias	 da	 Psicanálise	 na	 América	 do	 Sul;	
Reflexões	 sobre	 o	 que	 fizemos,	 o	 que	
fazemos	 e	 o	 que	 nos	 falta	 fazer	 em	
psicologia;	 fragmentos	 de	 histórias	 da	
psicanálise	 na	 América	 Latina;	 Estudos	 de	
caracterização	 psicológica		 dos	 indígenas	 na	
colonização	 de	 América	 do	 Sul;	 História	
comparada	da	psicologia	na	América	Latina;	
história	 e	 situação	 atual	 da	 formação	 da	
psicologia	na	Argentina	e	Chile.	

Além	 dessas	 atividades,	 houve	 a	
apresentação	 de	 um	 filme,	 o	 Hestorias	 da	
Psicanálise,		 por	 Francisco	 Capoulade	
(UNICAMP),	 seu	 diretor,	 no	 dia	 14/6	 pela	
manhã.	

O	GT	se	reuniu	na	Quinta-Feira,	dia	16.	Após	
informes	 e	 conclamação	 para	 o	 Congresso	
Interamericano	 de	 2017,	 em	 Mérida,	 no	
México,	 foi	 apresentado	 um	 projeto	 de	
pesquisa	 em	 andamento	 pela	 Rede	
Iberoamericana	 de	 Pesquisadores	 em	
História	 da	 Psicologia	 (RIPeHP)	 sobre	 o	
campo	 de	 história	 da	 psicologia	 na	 América	
Latina.	 Debateu-se	 sobre	 a	 importância	 da	
adesão	de	todos	os	membros	para	responder	
o	 questionário	 da	 pesquisa,	 de	 modo	 a	
permitir	o	mapeamento	de	nossa	rede,	perfil	
de	 profissionais,	 publicações	 e	 articulações	
científicas.	 Apresentou-se	 também	 a	
reestruturação	do	blog	e	seu	novo	modelo	de	
funcionamento.		(https://ripehp.com/).	

	

Encontro	de	Filosofia,	História	e	
Epistemologia	da	Psicologia	

(EFHEP)	
[por	Comissão	Organizadora	EFHEP]	

	

Ocorreu	 nos	 dias	 4	 a	 7	 de	maio,	 novamente	
na	 Universidade	 de	 Fortaleza	 (UNIFOR	 -	
Ceará),	 o	 4º	 Encontro	 de	 Filosofia,	 História	 e	
Epistemologia	 da	 Psicologia	 (EFHEP).	 O	
evento,	 que	 teve	 sua	 primeira	 edição	 em	
2012,	 é	 organizado	 por	 estudantes	 de	
graduação	 (UNIFOR,	UFC	e	UECE)	 e	 recém-
egressos	 da	 UNIFOR	 (pós-graduandos	 e	
profissionais).	 	 Com	o	 tema	 "A	 (In)Definição	
do	 Objeto	 Psicológico:	 O	 Paradoxo	 da	
Psicologia",	 o	 4º	 EFHEP	 buscou	 discutir	 as	
implicações	 que	 a	 pluralidade	 de	 objetos	
adotados	 pelas	 variadas	 perspectivas	
teóricas	 da	 Psicologia	 acarretam	 para	 o	 seu	
desenvolvimento	enquanto	campo	de	saber.		
	

	
William	Gomes	e	Robson	Cruz,	palestrantes	do	4	EFHEP.	

	
A	 fim	de	contemplar	 tal	discussão,	o	evento	
ofertou	 uma	 programação	 composta	 por	
diversos	 professores	 locais	 e	 levou	 a	
Fortaleza	seis	convidados	de	outros	estados:	
William	 Gomes	 (UFRGS),	 que	 proferiu	 a	
conferência	 de	 abertura	 com	 o	 tema	 do	
evento,	 Carlos	 Lopes	 (UEM),	 Robson	 Cruz	
(PUC-SP),	 Thiago	 Gomes	 de	 Castro	 (PUC-
RS),	Waldir	Beividas	 (USP)	e	Walter	Melo	Jr.	
(UFSJ).		
	
Para	 esta	 edição,	 o	 evento	 contou	 com	 o	
apoio	da	SBHP	e	firmou	uma	parceria	com	a	
Sociedade	Brasileira	de	Psicologia	(SBP),	que	
ofertou	o	minicurso	"Compromisso	com	uma	
Psicologia	Plural"	durante	a	programação	do	
evento.	O	tema	é	o	mesmo	da	Reunião	Anual	
da	SBP,	que	também	ocorrerá	em	Fortaleza,	
no	 mês	 de	 outubro.	 A	 exemplo	 do	 que	
ocorreu	 na	 edição	 anterior,	 a	 quantidade	de	
participantes	 no	 EFHEP	 apenas	 cresceu,	
contabilizando	 quase	 200	 inscritos	 nesta	
quarta	edição!		
	
Assim,	 ano	 após	 ano,	 o	 evento	 vem	 se	
firmando	 como	 um	 legítimo	 espaço	 para	
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relevantes	discussões	no	âmbito	de	História,	
Epistemologia	e	Filosofia	da	Psicologia.	 

	
Chamada	de	Trabalhos	

	
Ainda	 encontra-se	 em	 aberto,	 até	 15	 de	
Agosto,	 a	 chamada	 de	 artigos	 para	 um	
número	 temático	 de	História	 da	 Psicologia	
na	 Revista	 Psicologia	 e	 Saúde,	 da	
Universidade	Católica	Dom	Bosco	(UCDB).		
	
O	 número	 terá	 como	 tema	 “Diálogos	 entre	
História,	Psicologia	e	Saúde”	e	será	editado	
em	uma	parceria	entre	a	UCDB,	a	SBHP	e	a	
Rede	Iberoamericana	de	Pesquisadores	em	
História	da	Psicologia	(RIPeHP).	As	editoras	
convidadas	 são	 Raquel	 Martins	 de	 Assis	
representando	 a	 SBHP	 e,	 Florencia	
Macchioli	 (Universidad	 de	 Buenos	 Aires,	
UBA	–	Argentina),	representando	a	RIPeHP.		
	
Tal	 número	 estará	 aberto	 a	 contribuições	
inéditas	 de	 investigadores	 cujas	 pesquisas	
abordem	 discussões	 históricas	 sobre	 as	
conexões	 entre	 Psicologia	 e	 Saúde.	 Dessa	
forma,	estimam-se	manuscritos	vinculados	à	
história	 de	 diversos	 campos,	 tais	 como	
psicologia	 hospitalar,	 psicologia	 da	 saúde,	
psicoterapia,	 saúde	 mental,	 higienismo,	
relações	 da	 psicologia	 com	 outras	 áreas	 da	
saúde	 (p.ex.,	 Medicina,	 Enfermagem,	
Biologia,	Neurociências,	Educação	Especial	e	
áreas	afins).		Fiquem	de	olho!	
	

Eventos	a	caminho		
	
Entre	os	dias	09	e	11	de	Novembro	ocorrerá,	
o	 XII	 Encontro	 Clio-Psyché.	 O	 evento	
ocorrerá	 entre	 os	 dias,	 na	 Universidade	 do	
Estado	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 (UERJ),	 cidade	 do	
Rio	 de	 Janeiro.	 O	 tema	 desta	 edição	 é	
Saberes	Psi:	outros	sujeitos,	outras	histórias.	
O	 prazo	 para	 submissão	 de	 trabalhos	 foi	
prorrogado	até	17	de	Julho.	
	

	

	

Lançamento	de	Livros	
	
Em	Março	 passado	 foi	 lançado	 pela	 Editora	
Paulus	(São	Paulo,	2016)	o	livro	História	dos	
Saberes	Psicológicos.	A	obra	é	nossa	colega	
e	 vice-presidenta	 Marina	 Massimi.	 O	 livro	
pode	ser	adquirido,	aqui.	
	

	
	
Além	desse	livro,	houve,	durante	a	ANPEPP,	
o	lançamento	do	livro	História	da	Psicologia	
–	 Tendências	 Contemporâneas.	 O	 livro	
pode	ser	encontrado,	aqui.	
	

	
Sávio	Peres,	organizador	do	livro,	durante	o	lançamento	

na	ANPEPP.	

	
De	 acordo	 com	 a	 Livraria	 do	 Psicólogo	 e	
Educador,	 stand	 que	 fez	 as	 vendas	 no	
lançamento,	o	livro	foi	um	sucesso	durante	a	
ANPEPP.	 Ele	 foi,	 inclusive,	 motivo	 de	
propaganda	da	editora.		
	

	
Raquel	Assis,	organizadora	do	livro,	durante	o	lançamento	

na	ANPEPP.	

	

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	


