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Palavra da Presidência
[por Regina Helena de Freitas Campos]
Caros associados da SBHP,
Cumprimento cordialmente a todos e
informo que, por decisão da Diretoria, o I
Congresso da Sociedade Brasileira de
História da Psicologia será realizado em
associação com a 47ª Reunião Anual da
Sociedade Brasileira de Psicologia em São
Paulo, na UNINOVE, no período de 24 a 27 de
outubro de 2017. Em breve divulgaremos a
chamada de trabalhos a serem apresentados
no evento. Esperamos contar com a presença
de todos!

(ESHHS) e à Rede Iberomaericana de
Pesquisadores em História da Psicologia
(RIPeHP).
Gostaríamos, nesta oportunidade, de solicitar
a todos que colaborem na divulgação do
evento, e na ampliação da rede de associados
da SBHP em suas instituições.

Chamada de Trabalhos
Revista Guillermo de Ockham
[por Fernando Polanco]

A decisão de realizar o evento juntamente
com a SBP foi motivada por nosso desejo de
dar maior visibilidade aos trabalhos
realizados na área da História da Psicologia, e
favorecer a interação de nossas equipes de
pesquisa com colegas das diversas áreas de
pesquisa em Psicologia.
Nosso Congresso deverá contar também com
a presença de colegas ligados à Cheiron – The
International Society for the History of
Behavioral and Social Sciences, à European
Society for the History of Human Sciences

A Revista Guillermo de Ockham da
Universidad de San Buenaventura, Colômbia,
abre a convocatória de edição especial,
dedicada aos estudos sócio-bibliométricos, na
América Latina e no Caribe. Serão aceitas
contribuições de várias disciplinas que
abordam diferentes aspectos metodológicos
na análise de pesquisa científica nas ciências
sociais de América Latina e Caribe.
Os artigos esperados devem apresentar o
resultado de uma pesquisa teórica, empírica
ou metodológica; ou fornecer uma análise e
revisão crítica do desenvolvimento das
ciências sociais, com o uso especial de
técnicas da cientometria, ou seja: a) análise
da produção científica de personalidades ou
revistas, b) análise da recepção de fontes
intelectuais em campos ou áreas de produção
científica social específica, que podem
caracterizar-se por uma nova análise das rede
sociais e análise de co-ocorrência temática ou
de fontes intelectuais, a fim de estabelecer
alguns dos possíveis mapas de complexo
desenvolvimento das ciências sociais em
nossa região.
Os artigos podem ser encaminhados em
inglês, português e espanhol.
Editor convidado: Fernando Andrés Polanco Universidad Nacional de San Luis, Argentina.

Fig 1 – Revista Guillermo de Ockham

Prazo para recepção de manuscritos: 30 de
maio de 2017
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History of Psychology
Até o dia 15 de Maio de 2017, a Revista
History of Psychology está com uma
chamada de trabalhos aberta para a temática
“History of Psychology and Psychiatry in the
Global World”.

Fig 3. - Marina Sorokina (Centro Alexander
Solzenitcyn de Estudos da Diáspora Russa)
A temática geral do evento tem relação com
o centenário da revolução russa (1917-2017)
e a experiência antipoffiana. Até o momento,
estão confirmadas a presença de Zoia Prestes
(Universidade Federal Fluminense – UFF) e de
Marina
Sorokina
(Centro
Alexander
Solzenitcyn de Estudos da Diáspora Russa).
Maiores informações podem ser obtidas pela
e-mail: encontroantipoff2017@gmail.com
o

1 Encontro de História Social da
Psicologia
[por Fernando Lacerda]

Fig 2 – History of Psychology
A temática convida a diversos trabalhos que
vem
sendo
conduzidos
pelos(as)
historiadores(as) da psicologia brasileira,
especialmente com o interesse atual nos
mecanismos de circulação e recepção da
Psicologia ao redor do mundo.
Maiores informações, podem ser obtidas
aqui.

Congressos à caminho
XXXV Encontro Annual Helena Antipoff
Ocorrerá entre os dia 17 e 18 de Abril de
2017, na cidade de Ibirité, Minas Gerais, o
XXV Encontro Anual Helena Antipoff.
Historicamente o evento tem acolhido
trabalhos de História da Psicologia e campos
afins.

Em 2017 ocorrerá o I Encontro de História
Social da Psicologia. Previsto para ocorrer
entre 26 e 29 de setembro na Faculdade de
Educação da Universidade Federal de Goiás
(UFG), o evento é organizado pelo Grupo de
Trabalho de História Social da Psicologia da
ANPEPP.
O tema específico do encontro é “História da
Psicologia e Psicologia na História: Críticas,
teorias e políticas” e pretende abrir um
espaço de discussão e intercâmbio que
possibilitará:
a) construção de redes entre pesquisadores
regionais, nacionais e internacionais;
b) difusão das pesquisas e dos debates da
História da Psicologia entre estudantes e
pesquisadores de graduação;
c) aprofundar o estudo sobre a história da
psicologia enfatizando as suas condições de
emergência e como os saberes Psi expressam
e articulam questões sociais.
Interessadas e interessados no evento
poderão encontrar informações em uma
página que entrara no ar em Abril (aqui).
Contatos podem ser feitos por e-mail:
historiasocialdapsicologia@gmail.com
o

5 Encontro de Filosofia, História e
Epistemologia da Psicologia (EFHEP 5)
Entre os dias 04 e 07 de Outubro irá ocorrer
o
o 5 Encontro de Filosofia, História e
Epistemologia (EFHEP 5) nas dependências

da Universidade de Fortaleza (UNIFOR),
Fortaleza, Ceará.

Fig. 4 – EFHEP.
A temática do evento é “Psicologia(s) entre a
margem e o escopo: Serviriam os fundamentos
psicológicos aos ideais políticos?" Informações
sobre inscrições e regras de submissão de
trabalhos podem ser obtidas, online.

Jornadas de Historia de la Psicología:
Investigación y Enseñanza
Entre 1 e 2 de agosto irão ocorrer as as
Jornadas de Historia de la Psicología:
Investigación y Enseñanza na Cidade do
México. A proposta geral do evento é
retomar a tradição de pesquisas em história
do campo Psi no México. Além disso, os
organizadores almejam estabelecer e ampliar
vínculos com pesquisadores da América
Latina. Assim, a temática geral é
Recuperando
saberes
y
prácticas
psicológicas en México y América Latina.
A chamada de trabalhos está aberta até 30
de abril de 2017. Esperam-se propostas de
comunicações relacionadas com a história
das disciplinas psi e das ciências do
comportamento.
Mais
informações,
zuraya03@gmail.com

pelo

e-mail:

Seminar for the History of Science
A European Society for the History of Human
Sciences (ESHHS) convida para o seu
Seminário de História das Ciências que
ocorrerá entre os dias 12 e 14 de Julho na
University of Bari “Aldo Moro”, na Itália. Mais
informações podem ser obtidas aqui.

49th Annual Meeting of Cheiron – The
International Society for the History of
Behavioral and Social Sciences
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A Cheiron – The International Society for the
History of Behavioral and Social Sciences
a
convida para sua 49 reunião anual. O evento
ocorrerá entre os dias 22 e 25 de Junho na
Mississippi State University, na cidade de
Starkville, Mississippi, Estados Unidos da
América (EUA). Este ano, a organização do
evento fomentou histórias das questões
LGBTQ+ . Mais informações, aqui.

Notícias
No dia 06 de Março ocorreu, em Brasília,
reunião do Fórum de Ciências Humanas,
Sociais e Sociais Aplicadas com a Diretoria do
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq). A SBHP foi
uma das entidades presentes e foi
representada por Rachel Nunes Cunha,
professora da Universidade de Brasília (UnB)
e diretora regional titular da região CentroOeste.

Crítica e Libertação na Psicologia:
Estudos Psicossociais
[por Fernando Lacerda]
Acaba de ser lançado o livro “Crítica e
Libertação
na
Psicologia:
Estudos
Psicossociais”, uma coletânea organizada por
Fernando Lacerda Jr. (UFG). A obra reúne
uma seleção de textos de Ignacio MartínBaró, psicólogo social radicado em El
Salvador que foi assassinado por um batalhão
de elite do exército de El Salvador em
novembro de 1989.

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 email sbhpsi.tesouraria@gmail.com

Lançamento de Livros
Psicologia, educação
ambiental: questões
contemporâneas

e o debate
históricas e

Durante o XXXV Encontro Anual Helena
Antipoff será lançada a obra “Psicologia,
educação e o debate ambiental: questões
históricas e contemporâneas", no dia 17 de
Abril. A obra reúne alguns trabalhos
apresentados durante o XXIV Encontro Anual
Helena Antipoff, realizado na Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP), cidade de
Mariana, Minas Gerais. O livro foi organizado
por Regina Helena de Freitas Campos –
professora da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) e presidente da SBHP -,
Adriana Otoni Duarte e Maria de Fátima
Cassemiro – doutorandas da UFMG.
Diversos tópicos foram abordados, tais como
retomar a pauta de criação de uma Diretoria
de Ciências Humanas e Sociais no CNPq e
questões relacionadas a Editais para as
Ciências Humanas. Novas reuniões e
propostas estão sendo encaminhadas pelo
Fórum com a participação ativa da SBHP.

Fig. 5 – Crítica e Libertação na Psicologia:
Estudos Psicossociais
O livro é uma pequena contribuição para a
História da Psicologia em dois sentidos: em
primeiro lugar, disponibiliza um conjunto de
textos de um psicólogo social importante na
história da psicologia latino-americana e que
é pouco estudado no Brasil, ainda que seja,
muitas vezes, abstratamente homenageado;
em segundo lugar, reúne textos em que
Ignacio
Martín-Baró
apresenta
uma
explicação original sobre a história da
Psicologia Social.
O livro é parte da coleção Psicologia Social da
Editora Vozes e está disponível aqui.

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.
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