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

	[por	Regina	Helena	de	Freitas	Campos]	

Caros	colegas	e	amigos,	

Por	 ocasião	 da	 publicação	 dessa	 nova	
Newsletter	 da	 SBHP,	 tenho	 duas	 notícias	
importantes	para	nossos	associados:	

Em	 primeiro	 lugar,	 gostaria	 de	 parabenizar	
nossos	 colegas	 psicólogos	 J.	 Landeira-
Fernandez,	 presidente	 da	 Associação	
Nacional	 de	 Pesquisa	 e	 Pós-graduação	 em	
Psicologia	 (ANPEPP),	 Ricardo	 Gorayeb,	
presidente	 da	 Sociedade	 Brasileira	 de	
Psicologia	(SBP),	e	Sílvia	Koller,	representante	
brasileira	no	 International	Advisory	Board	da	
IUPsyS	 (International	 Union	 of	 Psychological	
Science	 -	 IUPSYS),	 por	 sua	 atuação	
competente	 durante	 o	 31º	 International	
Congress	 of	 Psychology,	 realizado	 em	
Yokohama,	 Japão,	 nos	 dias	 24	 a	 29	 de	 julho	
de	 2016,	 e	 que	 resultou	 na	 aprovação	 da	
realização	 do	 Congresso	 Internacional	 da	
IUPSYS	de	2024	no	Rio	de	Janeiro,	Brasil.		

O	 primeiro	 Congresso	 Internacional	 de	
Psicologia	 realizou-se	em	Paris,	de	6	a	12	de	
agosto	 de	 1889,	 celebrando	 o	 centenário	 da	

Revolução	 Francesa	 e	 também	 o	
desenvolvimento	da	ciência	psicológica.	

	

A	partir	dessa	época	organizaram-se	comitês	
para	 promoção	 de	 novos	 congressos	
internacionais	 de	 Psicologia,	 e	 a	 IUPSYS	 é	
herdeira	 das	 atividades	 desses	 comitês,	 dos	
quais	 participaram	 vários	 expoentes	 dos	
primórdios	 da	 profissão	 de	 psicólogo,	 como	
William	 James,	 Henri	 Piéron,	 Édouard	
Claparède,	 entre	 outros.	 Durante	 o	 XIII	
Congresso	 Internacional	 de	 Psicologia	
realizado	 em	 Estocolmo,	 em	 1951,	 com	 o	
apoio	 da	 UNESCO,	 organizou-se	 a	
International	 Union	 of	 Psychological	 Science	
(YUPSYS).	 Desde	 então,	 e	 acompanhando	 o	
crescimento	e	aperfeiçoamento	da	Psicologia	
como	 ciência	 e	 profissão,	 a	 cada	 4	 anos	
realiza-se	um	novo	Congresso,	e	cada	edição		

	

acontece	 em	 um	 país	 diferente.	 O	 próximo	
ICP	 será	 realizado	 em	 Praga,	 na	 República	
Tcheca,	 a	 convite	 da	 octocentenária	 Charles	
University,	 e	 o	 congresso	 de	 2024	 será	
realizado	 no	 Rio	 de	 Janeiro,	 celebrando	 a	
recente	filiação	do	Brasil	à	IUPsyS,	promovida	
por	 um	 consórcio	 de	 sociedades	 científicas	
brasileiras	 de	 Psicologia	 sob	 a	 liderança	 da	
ANPEPP.	Para	a	aprovação	do	Rio	de	 Janeiro	
como	sede	do	33º	ICP	contribuiu	o	fato	de	ser	
a	primeira	vez	que	um	país	da	América	Latina	
acolhe	o	congresso.		

	
Fig.1	–	Pedro	Parafita	de	Bessa	

É	 interessante	 lembrar	 que,	 segundo	 relatos	
de	psicólogos	brasileiros	que	participaram	do	
congresso	 de	 Estocolmo,	 como	 o	 Professor	
Pedro	Parafita	de	Bessa	(Fig.1),	da	UFMG,	foi	
o	 grupo	 brasileiro	 que	 esteve	 presente	 em	
Estocolmo	 que	 iniciou	 as	 ações	 visando	 a	
regulamentação	 da	 profissão	 do	 psicólogo	
em	 nosso	 país.	 Atualmente,	 pelo	 que	
sabemos,	o	Brasil	abriga	a	maior	comunidade	
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profissional	 de	 psicólogos	 no	 mundo.	 A	
história	 da	 profissão	 em	 nosso	 país,	 a	 partir	
de	regulamentação,	é	um	dos	desafios	que	se	
colocam	 na	 atualidade	 para	 os	 historiadores	
da	Psicologia	no	Brasil.	

Também	 devemos	 lembrar	 que	 o	 psicólogo	
canadense	Otto	Klineberg,	professor	visitante	
de	 Psicologia	 na	 Universidade	 de	 São	 Paulo	
(USP)	 entre	 1945	 e	 1947	 e	 que	 atuou	
decisivamente	 no	 incentivo	 à	 formação	 de	
psicólogos	 e	 à	 criação	 da	 Sociedade	 de	
Psicologia	 de	 São	 Paulo,	 integrou	 o	 Comitê	
Executivo	da	IUPsyS	entre	1951	e	1954,	tendo	
sido	 Secretário	 Geral	 da	 associação	 entre	
1954	 e	 1960,	 e	 Presidente	 na	 gestão	 1960-
1963.		

	
Fig.2	–	Hugo	Klappenbach	

Enfim,	 as	 relações	 da	 IUPsyS	 com	 o	 Brasil	 e	
América	Latina	tem	uma	história,	que	precisa	
ser	 melhor	 investigada	 e	 divulgada.	 Nosso	
colega	 Hugo	 Klappenbach	 (Fig.2),	 atual	
presidente	 da	 Sociedade	 Interamericana	 de	
Psicologia	 (SIP),	 participou	 do	 Congresso	 no	
Japão	 como	 conferencista	 convidado,	
apresentando	pesquisa	 de	 grande	 relevância	
sobre	as	origens	da	IUPsyS	e	sua	participação	
nos	esforços	pela	paz	 internacional	nos	anos	
da	Guerra	Fria.		

A	 propósito,	 os	 Anais	 do	 evento	 do	 Japão	
foram	 publicados	 em	 edição	 especial	 do	
International	 Journal	 of	 Psychology,	 editado	
pela	 IUPsyS.	 Na	 seção	 de	 História	 da	
Psicologia	 constam	 os	 resumos	 de	 58	
trabalhos	 apresentados	 no	 evento	 por	
Conferencistas	Convidados	da	 IUPsyS	(3),	em	
Simpósios	 organizados	 a	 convite	 da	 própria	
IUPsyS	 (4)	ou	da	 International	Association	of	
Applied	 Psychology	 (1),	 apresentações	 orais	
(9)	 ou	 pôsteres	 (8).	 Esses	 trabalhos	 foram	
apresentados	 por	 pesquisadores	 da	 América	
do	 Norte	 (9),	 América	 do	 Sul	 (10),	 América	
Central	 (1),	Europa	 (8),	Ásia	 (29)	e	África	 (1).	
Destaca-se	 no	 caso	 a	 participação	 de	
pesquisadores	 asiáticos	 vindos	 do	 próprio	
Japão	 (9),	 Hong	 Kong	 (3),	 Índia	 (4),	 Malásia	
(1),	 Israel	 (2),	 Taiwan	 (1),	 Cazaquistão	 (8)	 e	
Ucrânia	(1).		

Entre	 os	 representantes	 brasileiros	 citam-se	
Regina	 Helena	 Campos,	 conferencista	
convidada	 com	 trabalhos	 sobre	 a	história	da	
abordagem	 sociocultural	 na	 Psicologia	 social	
brasileira	e	sobre	o	Laboratório	de	Psicologia	
da	Escola	de	Aperfeiçoamento	de	Professores	
de	Belo	Horizonte,	 iniciado	em	1929;	 	Sérgio	
Dias	Cirino,	que	organizou	Simpósio	a	convite	
da	 IUPsyS	 sobre	 história	 de	 laboratórios	 de	
Psicologia	em	diversos	países	(Brasil,	México,	
Japão	 e	 China)	 e	 Ana	Maria	 Jacó-Vilela,	 com	
trabalhos	 sobre	 a	 história	 das	 medidas	
psicológicas	 no	 Brasil	 e	 América	 Latina.	 Os	
resumos	 dos	 trabalhos	 apresentados	 em	
Yokohama	estão	disponíveis	na	edição	online	
do	International	Journal	of	Psychology.	

A	 segunda	 notícia	 importante	 a	 ser	
compartilhada	 com	 nossos	 associados	 é	
sobre	a	realização	do	1º	Congresso	da	SBHP,	
previsto	 para	 2017.	 A	 atual	 Diretoria,	 em	
contatos	 com	 a	 presidência	 da	 SBP,	 está	
propondo	a	realização	de	nosso	1º	Congresso	
em	 conjunto	 com	 a	 47ª.	 Reunião	 Anual	 da	
SBP.	 Isto	porquê	nossos	 associados	 tem	 tido	
uma	presença	marcante	nas	Reuniões	Anuais	
de	 Psicologia	 promovidas	 pela	 SBP.	 Na	 45ª.	
Reunião	 Anual	 de	 Psicologia	 realizada	 em	
Belo	Horizonte	em	2015,	por	exemplo,	cerca	
de	70	apresentações	sobre	diversos	aspectos	
da	História	da	Psicologia	foram	realizadas	em	
conferência,	 cinco	 simpósios,	 uma	 mesa-
redonda,	 oito	 sessões	 coordenadas	 e	 vários	
painéis.	 Na	 próxima	 Reunião	 Anual	 de	
Psicologia,	 a	 46ª,	 a	 ser	 realizada	 em	
Fortaleza,	 Ceará,	 dois	 dos	 conferencistas	
convidados	pertencem	aos	quadros	da	 SBHP	
(Profs.	 Isaias	 Pessotti	 e	 William	 Barbosa	
Gomes)	 e	 diversos	 trabalhos	 de	 pesquisa	 na	
área	 da	 História	 da	 Psicologia	 serão	
apresentados.		

Por	um	lado,	a	própria	SBP,	sob	a	presidência	
de	 Ricardo	 Gorayeb,	 tem	 envidado	 esforços	
para	 congregar	 e	 articular	 as	 diversas	
associações	 que	 compõem	 o	 campo	 de	
conhecimento	 da	 Psicologia	 no	 Brasil.	 Nossa	
Presidente	 de	 Honra,	 Maria	 do	 Carmo	
Guedes,	 representará	 nossa	 Sociedade	 em	
Reunião	 de	 Sociedades	 Científicas	 em	
Psicologia	 convocada	 para	 outubro	 próximo	
pela	SBP,	em	Fortaleza.	Assim,	avaliamos	que	
será	 benéfico	 para	 a	 SBHP	 associar-se	 neste	
momento	ao	evento	da	SBP,	visando	inclusive	
promover	 maior	 visibilidade	 para	 nossos	
trabalhos	 na	 comunidade	 dos	 psicólogos	
brasileiros.	Por	outro,	nosso	Diretor	Regional	
para	o	Sudeste,	Artur	Arruda	Leal	Ferreira,	já	
está	em	contato	com	alguns	dos	presidentes	
de	 sociedades	 científicas	 da	 área	de	História	
da	Psicologia	e	das	Ciências	Humanas,	como	a	
CHEIRON	 –	 International	 Society	 for	 the	

History	 of	 the	 Behavioral	 Sciences,	 a	 Society	
for	 the	 History	 of	 Psychology,	 a	 Sociedade	
Espanhola	 de	 História	 da	 Psicologia	 e	 a	
European	 Society	 for	 the	 History	 of	 Human	
Sciences,	 tendo	 todos	 eles	 manifestado	
interesse	em	participar	de	evento	da	SBHP	no	
Brasil	em	2017.		

Tendo	em	vista	as	atividades	já	desenvolvidas	
por	 nossos	 associados	 no	 âmbito	 da	 SPB	 e	
nosso	 desejo	 de	 estreitar	 os	 laços	 de	
intercâmbio	e	colaboração	com	a	Sociedade	e	
com	a	comunidade	dos	psicólogos	brasileiros,	
avaliamos	 que	 será	 para	 nós	 uma	
oportunidade	 de	 grande	 relevância	 a	
possibilidade	 de	 realizar	 nosso	 1º	 Congresso	
Brasileiro	 de	 História	 da	 Psicologia	 em	
associação	 com	 a	 47ª	 Reunião	 Anual	 de	
Psicologia	a	ser	promovida	pela	SBP	em	2017.			

O	 local	 de	 realização	 dos	 eventos	 ainda	 não	
está	 decidido.	 Assim	 que	 tivermos	 decisão	
sobre	o	local	iniciaremos	os	preparativos	para	
a	realização	do	Congresso.		

Podemos,	 desde	 já,	 começar	 a	 preparar	
nossas	 apresentações.	 Aguardamos	 também	
dos	 associados	 sugestões	 de	 conferências,	
simpósios	e	mesas-redondas	para	o	evento.	

Chamada	de	Trabalhos	
	
Está	aberta	a	“Chamada	de	Trabalhos”	para	o	
49th	Annual	 Meeting	 of	 Cheiron:	 The	
International	 Society	 for	 the	 History	 of	
Behavioral	 and	Social	 Sciences	que	ocorrerá	
entre	 os	 dias	 22	 e	 25	 de	 Junho	 de	 2017	 na	
Mississipi	State	University,	EUA.		
	

	
	
Os	 organizadores	 convidam	 submissões	 das	
mais	 variadas	 temáticas	 na	 história	 das	
ciências	 humanas,	 incluindo	 a	 Psicologia.	
Todavia,	enfatizam	a	submissão	de	trabalhos	
que	 envolvam	 questões	 LGBTQ+,	 gênero,	
raça/etnia	 e	 demais	 temas	 relacionados	 a	
comunidades	marginalizadas.		
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O	 prazo	 limite	 para	 envio	 de	 trabalhos	 é	 15	
de	 Janeiro	 de	 2017.	 Maiores	 informações,	
aqui.	
	

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	
	
Neste	 evento,	 estão	 planejadas	 duas	
conferências	 internacionais.	 A	 primeira,	 do	
Prof.	 Hugo	 Vezzetti	 (Universidad	 de	 Buenos	
Aires,	 UBA),	 intitulada:	 “La	 renovación	 de	 la	
investigación	 histórica	 en	 el	 campo	 de	 las	
disciplinas	psi.	Problemas	y	perspectivas	de	la	
historia	 intelectual	“.	 A	 segunda,	 do	 Prof.	
Giovannipietro	 Lombardo	 (Universitá	
Sapienza),	 sobre	Sante	 De	 Sanctis	 and	 the	
origin	 of	 Judicial	 Psychology	 in	 post	 united	
Italy.	
	

	
	
Além	 disso,	 serão	 lançados	 dois	 livros.	 O	
primeiro,	 de	 autoria	 de	 Hugo	 Vezzetti,	
“Psiquiatría,	 Psicoanálisis	 y	 cultura	
comunista”	 com	 os	 comentários	 de	 Eduardo	
Vasconcellos	 (UFRJ)	 e	 Hugo	 Klappenbach	
(Universidad	 Nacional	 de	 San	 Luís,	 UNSL).	 O	
segundo,	 organizado	 por	 Raquel	 Martins	 de	
Assis	 (UFMG)	 Sávio	 Passafaro	 Peres	 (UNESP)	
“História	 da	 Psicologia:	 Tendências	
contemporâneas”	 com	 os	 comentários	 de	
Nádia	 Rocha	 (UFBA)	 e	 Rodrigo	 Miranda	
(UCDB).		
	

	
	
Ainda	nos	dias	9	a	11	de	Novembro,	também	
no	 Rio	 de	 Janeiro,	 ocorrerá	 o	 Scientiarum	
História	 IX	 na	 Universidade	 Federal	 do	 Rio	
de	 Janeiro	 (UFRJ).	 O	 evento	 é	 patrocinado	
pelo	Programa	de	História	 das	Ciências,	 das	
Técnicas	 e	 Epistemologia	 da	 UFRJ	 e	 está	
sendo	 pensado	 numa	 perspectiva	
transdisciplinar.		
	

História	da	Psicologia	“aqui	e	
acolá”	

	

	
Fig.3	-	Cristiana	Facchinetti	

	

Duas	 palestra	 que	 ocorrerão	 agora	 em	
Outubro	 	 nos	 deixam	 bastante	 felizes,	 pois	
mostram	ainda	mais	a	presença	brasileira	na	
História	 da	 Psicologia	 internacional.	 No	 dia	
05,	nossa	amiga,	Profa.	Cristiana	Facchinetti	
(FIOCRUZ)	 proferirá	 a	 palestra	 “Across	 the	
borders:	German-Brazilian	Psychiatry	between	
1900	 and	 1930”	 (Fig.	 3)	 no	Centre	 for	 Global	
Health	 Histories	 da	University	 of	 York	 (Reino	
Unido).	 Maiores	 informações	 podem	 ser	
obtidas	 aqui.	 Enquanto	 isso,	 no	 dia	 12	 de	
Outubro,	 Rodrigo	 Miranda	 dará	 a	 palestra	
“History	 of	 Psychology	 in	 Brazil:	 An	
introdutory	overview"	no	Cummings	Center	for	
the	 History	 of	 Psychology	 da	 University	 of	
Akron	(EUA).	

A	História	da	Psicologia	 também	anda	pelos	
cinemas	 	 com	 o	 filme	 “Hestórias	 da	
Psicanálise	 –	 Leitores	 de	 Freud”	 produzido	
por	Francisco	Capoulade	(UFSCar).		

	

O	 filme	 encontra-se	 em	 exibição	 em	
diferentes	 salas	 de	 cinema	 pelo	 Brasil.	
Maiores	 informações	 estão	 disponíveis	
online.		

	

Por	 fim,	 gostaríamos	 de	 parabenizar	 Sérgio	
Cirino	 (UFMG),	 ex-secretário	 da	 SBHP	 e	
atualmente	 suplente	 da	 Diretoria	 Regional	
do	 Sul.	 Sérgio	 acaba	 de	 se	 tornar	 editor	 da	
revista	 Temas	 em	 Psicologia	 (Trends	 in	
Psychology)	 da	 SBP.	 Com	 isso,	 temos	 mais	
um	 campo	 importante	 de	 representação	 da	
História	da	Psicologia	no	país.		

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	


