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Palavra da Presidência
[por Arthur Arruda Leal Ferreira]
Nesta newsletter a palavra circulará por
Fortaleza onde tivemos o V Encontro de
Filosofia, História e Epistemologia da
Psicologia. A proposta é que em cada
Newsletter um ou mais grupo tome a palavra
para silêncio de nossa diretoria e saúde de
nossa sociedade, fazendo juz aos diversos
modos de se fazer história da psicologia em
nosso país ou em conexão com ele.

Cerimônia de posse da nova Diretoria da SBHP

Gostaria de começar nossa gestão com a
frase do cirurgião francês René Leriche "A
saúde é a vida no silêncio dos órgãos"
propondo a seguinte paráfrase/slogan: "A
saúde de uma sociedade científica é o
silêncio de sua diretoria". Silêncio bem
entendido aqui como silêncio que faz
emergir outras vozes, de outros grupos de
história da psicologia em nosso país (ou em
conexão com ele). Mesmo que estas vozes
possam ser dissonantes.

Só não como se manter em silêncio diante
dos pequenos e grandes golpes que ferem o
corpus de nossa vida coletiva. Neste aspecto
abrimos a seção "Que país é este?" para
termos os relatos de Rosimê Meguins
(AdUFPA) sobre os últimos incidentes na
UFPA, Sérgio Cirino (e outros manifestos)
sobre os descalabros desesperados e
desequilibrados ocorridos na UFMG semana
passada e Cristiana Facchinetti sobre a atual
contra-reforma psiquiátrica.

Aconteceu
I Congresso Brasileiro de História da
Psicologia
Entre os dias 24 e 27 de outubro, ocorreu o I
Congresso Brasileiro de História da
Psicologia, organizado pela Sociedade
Brasileira de História da Psicologia (SBHP).
O evento ocorreu articulado à 47a Reunião
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia
(SBP).
De antemão, gostaríamos de agradecer
tanto à Diretoria da SBP -especialmente na
pessoa do presidente, Ricardo Gorayeb quanto à Diretoria anterior da SBHP –
particularmente, Regina Helena de Freitas
Campos e Marina Massimi - por todo o
trabalho e esforço dispendido para realização
do nosso evento.
Durante o Congresso, houve sessões
especiais, minicursos, palestras, pôsteres,
homenagens, dentre outros. Essas atividades
articularam alunos e alunas de graduação,
estudantes de pós-graduação, professores
brasileiros e estrangeiros. Por exemplo,
houve a presença dos nossos colegas David
Robinson (Presidente da CHEIRON –
International Society for the History of the
Behavioral and Social Sciences); Hugo
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Klappenbach (presidente da Sociedade
Interamericana de Psicologia - SIP); José
Maria Gondra (Presidente da Sociedade
Espanhola de História da Psicologia); Nadine
Weidman (atual editora do periódico History
of Psychology), dentre outros.
Estamos nos organizando para pensarmos o
II Congresso Brasileiro de História da
Psicologia. Conforme debatido durante a
Assembleia Geral Ordinária (AGO) ocorrida
durante o I Congresso, estimamos que o
próximo evento se dê articulado a algum
congresso já estabelecido em História da
Psicologia, no Brasil. Assim, a proposta é
fortalecermos, ainda mais, o grupo de
historiadores e historiadoras do campo Psi,
no país.

Lançamento de livro
O Núcleo de Estudos de História da
Psicologia (PUC-SP) lançou o livro História,
Memória e Práticas da Inclusão Escolar.
Organizado pela Prof.ª Dra. Daniela Leal
(CUML-RP),
conjuntamente
com
pesquisadores de várias localidades do país,
propõe um conjunto de reflexões que
abrange, principalmente, os pressupostos
teóricos e históricos da educação especial e
inclusiva, tanto em seus aspectos
pedagógicos quanto psicológicos.
Indicado a categoria de melhor livro do ano
pelo Prêmio Guarulhos de Literatura 2017, no
último dia 4 de Novembro, os autores
comemoraram o segundo lugar, dos cinco
livros indicados.

5º Encontro de Filosofia, História e
Epistemologia da Psicologia

(UFLA), além de diversos convidados de
universidades do Ceará.
Novamente contando com representativa
presença da comunidade acadêmica local e
regional,
o
EFHEP
tem
mantido
periodicidade anual - a sexta edição está
prevista para ocorrer no segundo semestre
de 2018 - e vem se consolidando como
genuíno espaço para discussões relacionadas
a História e Filosofia da Psicologia, em
Fortaleza e no Nordeste

Lançamento do novo site da Revista
Memorandum
A Revista Memorandum: memória e história
em psicologia, um dos principais periódicos
da área, está com novo site. Nele, poderão
ser encontrados os números da revista,
normas de publicação e espaço para
submissão de trabalhos em fluxo contínuo.
Para conhecer a nova página, acesse:
https://seer.ufmg.br/index.php/memorandu
m/index

I Simpósio de História da Psicologia de
Assis
Aconteceu no dia 10 de novembro de 2017,
no Mini-Anfiteatro da Unesp, campus de
Assis, o I Simpósio de História da Psicologia
de Assis. Foi a primeira vez que Assis teve
um evento cuja temática principal é a história
da psicologia. O evento, organizado pelo
Departamento de Psicologia Social e
Educacional da Unesp, contou com 76
inscritos e foi composto por três palestras.

Entre os dias 4 e 7 de outubro, ocorreu na
Universidade de Fortaleza (UNIFOR) o 5º
Encontro de Filosofia, História e
Epistemologia da Psicologia (EFHEP), com
o tema “Psicologia(s) entre a margem e o
escopo:
Serviriam
os
fundamentos
psicológicos aos ideais políticos?”.

A primeira, de abertura, foi oferecida pelo
Prof. Arthur Ferreira, atual presidente da
SBHP, com o título "Com quantas histórias se
faz a história da psicologia no Brasil".
Durante sua fala, o Prof. Arthur ofereceu um
belo resumo dos núcleos e grupos que
estiveram e ainda estão envolvidos na área
da História da Psicologia no Brasil.

Contemplando discussões que perpassam
um espaço de influência mútua entre os
campos da Psicologia e da Política, o evento
contou com a participação de renomadas
pesquisadoras de História e Filosofia da
Psicologia a nível nacional, como as
professoras Ana Jacó Vilela (UERJ), Carolina
Laurenti (UEM), Gisele Toassa (UFG), Ingrid
Gianordoli Nascimento (UFMG) e Léa Silveira

As outras palestras foram oferecidas por Luiz
Eduardo Fonseca, sob o título "Pioneiros em
Psicologia: o caso Waclaw Radecki", e Hugo
Rosa, sob o título “A Nova Psicologia na
República Velha”. O evento foi muito bem
recebido pela comunidade da Unesp.

Revistas e Livros
Chamada de artigos para o EYHP
A European Society for the History of the
Human Sciences abriu chamada de artigos
para o European Yearbook for the History
of Psychology. Sources, Theories,and
Models (EYHP).
As contribuições devem ser enviadas em
inglês e destinada à uma das seguintes
seções: Original Essays, Short Papers,
Unpublished
and
Archival
Material,
Discussions, Interviews, e Book Reviews. O
volume será publicado no segundo semestre
de 2018.

Chamada de artigos
Psicologia Política

da

revista

A revista Psicologia Política (Qualis B2) abre
chamada para um número especial sobre
História Social da Psicologia e Política.
O número especial contemplará artigos que
historicizem
regimes
políticos,
autoritarismos
e
fundamentalismos,
apontando suas consequências para os
saberes psi e os sujeitos nele produzidos.
Os editores convidados são Ana Maria JacóVilela
(UERJ),
Cristiana
Facchinetti
(FIOCRUZ), Elio Rodolfo Parisi (UNSL,
Argentina) e Hugo Klappenbach (UNSL,
Argentina). Os trabalhos serão recebidos até
04 de março de 2018.

Congressos a caminho
XXXVI Encontro Anual Helena Antipoff
O XXXVI Encontro Anual Helena Antipoff de
2018 terá como tema "Da Ortopedia Mental
à Educação Inclusiva" vai discutir sobre a
trajetória histórica das crianças com
deficiência dos hospitais até as escolas,
psiquiatria infantil e autismo. O evento
acontecerá entre os dias 23 e 25 de abril de
2018.
Para mais informações: em breve ou
lappeei.ufmg@gmail.com.
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Conferência da Seção de História e
Filosofia da Psicologia da CPA
Acontecerá, entre 18 e 20 de junho de 2018,
uma Conferência organizada pela Seção de
História e Filosofia da Psicologia da Canadian
Psychological Association.
O evento ocorrerá na Univesity in Calgary
Alberta, e recebe propostas até 15 de
dezembro de 2017. Para mais informações,
enviar e-mail para society.istp@gmail.com

6th
International
Congress
of
Educational Sciences and Development
Acontecerá, entre 21 e 23 de junho de 2018,
o 6th International Congresso d Eduational
Sciences and Development, em Setúbal
(Portugal).
As inscrições têm um desconto caso ocorram
até 22 de março, e os trabalhos devem ser
submetidos até 15 de abril de 2018. Para
mais
informações,
acesse:
http://congresoeducacion.es/edu_web6/pres
entacion_p.html

XXXI Simposio SEHP
Acontecerá, entre 17 e 19 de maio de 2018 o
XXXI Simposio SEHP (Sociedad Española de la
Historia de la Psicología), que acontece em
conjunto do X Simposio de la Asociación de
Motivación y Emoción, em Murcia, na
Espanha.
As informações sobre prazos de inscrição,
envio de trabalhos, entre outros, ainda serão
divulgados pela organização do evento. Para
outras
informações,
acesse:
http://sehp.org/wordpress/?p=1867

50th Annual Meeting of CHEIRON
Acontecerá, entre 21 e 25 de junho de 2018,
o 50th Annual Meeting of CHEIRON. O
evento tomará lugar na Universidade de
Akron, como acontece tradicionalmente.
Propostas de trabalho devem ser enviados
até 15 de janeiro de 2018 para o seguinte

Para
mais
informações,
acesse:
https://www.uakron.edu/cheiron/annualmeeting/2018.dot

I Encontro Internacional e XVIII Encontro
de História da Anpuh-Rio
Acontecerá, entre os dias 23 e 27 de julho de
2017, o I Encontro Internacional e XVIII
Encontro de História da Anpuh-Rio, que este
ano terá como tema “História e Parcerias”.
O evento será realizado no campus Gragoatá
da Universidade Federal Fluminense, onde se
privilegiará o diálogo das diversas áreas do
conhecimento com a História. As inscrições
para propostas de Simpósios Temáticos (ST's)
e Minicursos (MC's) estão abertas até o dia
11 de dezembro de 2017.
Para
mais
informações,
www.encontro2018.rj.anpuh.org

acesse:

Que País é Esse?
UFSC
A Sociedade Brasileira de História da
Psicologia (SBHP) solidariza-se com os colegas
da UFSC pela prisão do Reitor Luiz Cancellier
de Olivo, acontecida em 14 de setembro de
2017, durante a operação “Ouvidos Moucos”.
Não bastasse a prisão sob acusação de
“obstruir as investigações”, o Reitor Olivo foi
submetido a um humilhante ritual: algemado
nas mãos e nos pés, passou por revista íntima
e solto logo em seguida. Para finalizar a obra,
ainda foi proibido de pisar na Universidade
que o elegeu. Cancellier cometeu suicídio no
dia 02 de outubro de 2017.
Ações espetaculosas, nomeadas com ironia
para demonstrar o desprezo por valores
humanistas como é claramente o caso nos
eventos ocorridos na UFSC, não ajudam a
combater a real corrupção do País, nem
contribuem para a edificação de uma
sociedade democrática.

UFMG

endereço de e-mail: kugelman@dallas.edu .
A Sociedade Brasileira de História da
Psicologia (SBHP) solidariza-se com os colegas

da UFMG pela condução coercitiva e
arbitrária do Reitor Jaime, da Vice-reitora
Sandra e outros cinco colegas à Sede da
Polícia Federal, em Belo Horizonte, na manhã
do dia 6 de dezembro.
Um show de desrespeito e humilhação com
uma instituição pública que há quase 100
anos contribui de maneira significativa com a
pesquisa e a formação humana. Incentivamos
e apoiamos a apuração de ações ilícitas,
tenham sido elas praticadas por qualquer um,
principalmente pelos agentes públicos. Mas,
a busca pela verdade sobre o uso dos
recursos públicos não pode suplantar o
direito e a dignidade humana.
O absurdo da ação promovida no dia 6 se
revela em muitos detalhes e, talvez, o mais
arrogante e repugnante deles seja o próprio
nome da operação “Esperança equilibrista”,
fazendo referência explícita a um trecho de
um ícone da nossa música e um dos hinos da
resistência à ditadura brasileira. Em nome
dos seus associados, a Diretoria da SBHP
continuará vigilante para que fatos
semelhantes não voltem a ocorrer.
Sérgio Cirino

UFPA
A Professora Titular da Universidade Federal
do Pará, Doutora Rosa Acevedo Marin, viveu
no dia 29 de novembro passado uma
experiência dramática, ocorrida por ocasião
da realização de um seminário no interior do
Auditório do Instituto de Ciências Sociais
Aplicadas (ICSA).
O evento tinha como finalidade apresentar
dados do Projeto “Nova Cartografia Social
dos Povos Tradicionais, de Volta Grande do
Xingú” no qual a pesquisadora discute, além
dos impactos socioambientais da Usina de
Belo Monte, aqueles advindos das atividades
da mineradora canadense Belo Sun, que se
caracteriza por exploração de porte industrial
na área. A chegada do prefeito do município
de Senador José Porfírio, acompanhado de
cerca de 40 pessoas incluindo outros políticos
transformou o fato, considerado rotineiro no
interior da instituição, em palco de ameaças e
cerceamento, segundo relatos dos presentes,
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que durante 40 minutos foram impedidos de
sair do recinto, além de receber insultos.
Este cenário de disputa por projetos,
daqueles que de um lado visam à exploração
de riquezas minerais, e de outro os que se
colocam em defesa da floresta e sua
população nativa põe em questão o princípio
da autonomia universitária.
Esta situação levanta um questionamento
que precisa ser respondido não só pela
universidade: O argumento da força calará a
força do argumento?
Rosimê Meguins (ADUFPA)

André Jacquemin
No dia 1º de setembro faleceu o professor
aposentado da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP),
André Jacquemin.
Nascido em Baranzy (Bélgica), em 1942,
formou-se em Psicologia pela Université
Catholique de Louvain. Foi um dos pioneiros
na implantação do curso de Psicologia da
FFCLRP, onde atuou como chefe do
Departamento de Psicologia e diretor e vicediretor da Unidade.
Em nota emitida pela Diretoria da FFCLRP,
esta destaca a figura humana, extremamente
afável e que acolhia a todos com muito afeto
e dedicação.
Com inf. Jornal da USP

Notas de Falecimento
Arno Engelman
No último mês de novembro, faleceu Arno
Engelmann. Engelmann. Ele foi professor do
Departamento de Psicologia Experimental da
Universidade de São Paulo, onde lecionou
Psicologia Geral, Psicologia Experimental,
Psicologia da Percepção e Problemas Teóricos
da Psicologia.
Ofereceu cursos de pós-graduação em
Psicologia Experimental, Neurociências e
Comportamento, Psicologia da Afetividade,
da Linguagem, dos Movimentos Expressivos:
Percepção
e
Comportamento,
da
Investigação dos Estados Subjetivos.
É autor dos livros: Os Estados Subjetivos
[1972] e coautor das obras Wolfgang Köhler
[1978]. Escreveu diversos prefácios, capítulos
e artigos divulgados em importantes revistas
da Psicologia.

Colabore com a Newsletter
Contamos com a colaboração de todos para o
sucesso da nossa Newsletter. Não
planejamos uma periodicidade para ela, mas
temos expectativa de publicações bimestrais.
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 email sbhpsi.tesouraria@gmail.com

Ecléa Bosi
No dia 6 de novembro faleceu a Professora
Emérita do Instituto de Psicologia da USP,
Ecléa Bosi.
Em sua brilhante trajetória de estudos e
realizações,
marcou
gerações
de
historiadores da educação com suas
pesquisas em torno da memória coletiva, que
integrou parte de sua atenção prioritária aos
idosos e seu papel fundamental para a vida
social.
Com inf. SBHE
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