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Introdução 

A gestão 2017-2019 foi eleita num pleito que aconteceu eletronicamente entre 

22 e 26 de setembro de 2017, e tomou posse em Assembleia Geral Ordinária que 

aconteceu durante o 1º Congresso Brasileiro de História da Psicologia, que aconteceu 

na cidade de São Paulo, na Uninove, entre 24 e 27 de outubro de 2017, em conjunto 

da 47a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP). Na ocasião, 

tomou posse a seguinte composição: 

 

Presidência: Arthur Arruda Leal Ferreira (UFRJ) 

Vice-Presidência: Rodrigo Lopes Miranda (UCDB) 

Secretaria: André Elias Morelli Ribeiro (então na UNIFAP) 

Tesouraria: Adriana Araújo Pereira Borges (UFMG) 

 

Diretorias Regionais: 

Sudeste 

Titular: Erika Lourenco (UFMG) 

Suplente: Regina Helena de Freitas Campos (UFMG) 

 

Centro-Oeste 

Titular: Rachel Nunes da Cunha (UnB) 

Suplente: Gabriel Candido (PUC-SP) 

 

Norte/Nordeste 

Titular: Nádia Rocha (Faculdade Ruy Barbosa) 

Suplente: Sandro Gontijo (UNOESTE) 

 

Sul 

Titular: William Gomes (UFRGS) 

Suplente: Sergio Cirino (UFMG) 

 

Conselho Fiscal 

Titulares: 

Mitsuko Antunes (PUC-SP) 

Saulo Araujo (UFJF) 
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Magda Zurba (UFSC) 

 

Suplentes: 

Robson Cruz (PUC-SP) 

Carol Damas (USP-RP) 

Paulo Coelho Castelo Branco (UFBA) 

 

Finda a assembleia a direção reuniu-se para planejamento de suas atividades 

iniciais que envolviam basicamente a organização dos demais Congressos e a 

regularização da situação financeira da entidade, além das formas de comunicação 

com os associados. 

 

1. A presidência e vice-presidência da SBHP 

A presidência de uma Sociedade científica é certamente um grande desafio, 

que traz tanto visibilidade para seu ocupante quanto uma grande responsabilidade de 

gestão técnica e científica responsável e ética, visando preservar o melhor possível 

os interesses da Sociedade, aperfeiçoando-a continuamente. 

Neste diapasão, a atuação da presidência da Sociedade atua no sentido de 

manter a SBHP funcionando de forma eficaz e interessante para seus associados. 

Além das funções habituais do cargo, a presidência da SBHP trabalhou em várias 

outras frentes. Dentre elas, destacam-se a celebração de convênios e acordos com 

Associações e Sociedades científicas, a representação da Sociedade perante 

eventos nacionais e internacionais e a ampliação da SBHP. 

 

1.1 Convênios celebrados 

A ação do presidente e vice-presidente da Sociedade na costura e celebração 

de convênios e acordos com Associações e Sociedades científicas focou 

principalmente nas estrangeiras. No período desta gestão foram celebrados os 

seguintes convênios, todos no ano de 2019: 

- Sociedad Española de Historia da la Psicología (SEHP); 

- The international society for the history of behavioral & social sciences 

(CHEIRON); 

- European Society for the History of Human Sciences (ESHHS). 
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Além destes convênios elencados acima, outros convênios estão em fase 

avançada de negociação, incluindo: 

- International Society for Theoretical Psychology (ISTP); 

- Sociedad Argentina de Historia de la Psicología; 

- Sociedad Chilena de Historia de la Psicología. 

O processo de celebração de acordos e convênios com sociedades e 

associações científicas internacionais favorece o intercâmbio de pesquisadores, 

auxilia na divulgação dos trabalhos da SBHP e de seus membros na pesquisa em 

história da psicologia e permite um processo de internacionalização que visa o 

enriquecimento da pesquisa no Brasil.  

 

1.2 Representação em eventos 

O presidente frequentemente e apresenta em eventos e congressos enquanto 

dirigente máximo de sua Sociedade. Neste sentido, além das instituições 

apresentadas no item anterior, o presidente da Sociedade apresentou-se como tal, 

atuando como representante, nas seguintes ocasiões: 

- Encontro Anual Helena Antipoff (edições 2018 e 2019); 

- Clio-psiqué. 

 

1.3 Ampliação da SBHP 

 Uma série de ações também foram organizadas no sentido de aumentar a 

quantidade de associados junto à SBHP. As ações foram: 

- Campanhas de descontos para associação e quitação de anuidade durante 

congressos; 

- Ampliação das ações nas redes sociais; 

- Criação do Boletim SBHP; 

As estratégias mostraram ter efeito positivo para o objetivo que fora traçado. A 

SBHP, em outubro de 2017, início desta gestão, possuía 47 associados em seus 

quadro. Hoje a SBHP será entregue para a nova gestão com 134, um aumento de 

mais de 280%. Deste montante, 35 associados são alunos de graduação, 28 são 

alunos de pós-graduação e 49 são profissionais (22 precisam atualizar os dados). 

Este quadro mostra que ainda a maior parte dos associados é do quadro de 

profissionais, o que sugere haver um potencial de crescimento entre alunos de 

graduação e pós. 
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2. A secretaria da SBHP 

2.1 A função de secretariar as reuniões da Diretoria e da Assembleia Geral e redigir 

as atas 

2.1.1 Reunião de Diretoria 

A primeira reunião formal da nova Diretoria aconteceu no dia 12 de dezembro 

de 2017, de forma totalmente eletrônica, após várias pequenas reuniões informais, 

que serviram para alinhar o funcionamento da Direção. Nesta reunião de dezembro 

de 2017 deliberou-se, entre outros assuntos, pelas propostas do local de realização 

do 2º Congresso Brasileiro de História da Psicologia, que acabou por acontecer em 

Fortaleza (ver adiante). Também foi tratado sobre a Newsletter. A pauta e a ata desta 

reunião encontra-se disponível nos documentos da Sociedade. 

Após esta primeira reunião, as outras reuniões da Diretoria aconteceram no 

mesmo dia ou no dia anterior das Assembleias. Todas as outras comunicações e 

avaliações aconteceram de forma eletrônica, via e-mail ou em um grupo de Whatsapp 

criado para este fim. 

 

2.1.2 Assembleias da SBHP 

A primeira assembleia organizada pela diretoria do biênio 2017-2019 no dia 25 

de abril de 2018, na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 

Gerais, em Belo Horizonte. A reunião foi parte do 36º Encontro Anual Helena Antipoff, 

tradicional e importante evento na área da educação e para os estudos em história 

da psicologia. Neste evento as diretrizes da nova gestão foram apresentadas à 

Sociedade. 

A primeira delas é o modelo de comunicação da Sociedade. Tendo em vista 

que a Sociedade contava com contas no Facebook e no Twitter, meios com grande 

alcance mundial de divulgação de eventos, notícias, entre outros, a proposta 

apresentada foi de extinguir a Newsletter, cujo formato parecia obsoleto perante as 

novas formas de comunicação via internet. A transformação também incluiu a criação 

de um novo veículo de comunicação, o Boletim da SBHP. Após discussão, a nova 

estratégia de comunicação, que foi formulada pelo Secretário da SBHP, André Elias 

Morelli Ribeiro, em colaboração com o Prof. Hugo Rosa foi aprovada e passaria a ser 

executada nos próximos meses. 
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Outra diretriz se relacionava com a digitalização de documentos, uma proposta 

do Prof. Hugo Rosa. Diante das dificuldades de deslocamento para acessar os 

documentos pertinentes ao estudo da história da psicologia e fazer pesquisas com 

fontes primárias, a proposta era utilizar o espaço da Sociedade para fomentar as 

iniciativas de digitalização. Vários colegas se empolgaram com a proposta, e vários 

movimentos posteriores foram colocados em prática para uma tarefa extremamente 

complexa.  

Uma terceira diretriz da nova diretoria é a aproximação da Sociedade com 

diferentes grupos que estudam ou que mantém interfaces com o objeto original da 

SBHP. Esta aproximação se daria de três formas diferentes. A primeira é intensificar 

a divulgação de eventos e encontros de outras sociedades ou grupos nos meios de 

comunicação da Sociedade, iniciativa que se mostrou recíproca pois os elementos 

produzidos pela Sociedade foram igualmente ressoados nos meios de comunicação 

destes grupos. A segunda foi de realizar o 2º Congresso Brasileiro de História da 

Psicologia em local diverso dos que habitualmente recebem os eventos de indivíduos 

e grupos ligados à Sociedade. Escolhida Fortaleza, aconteceu aproximação 

importante com os colegas no Ceará, aspecto que será tratado adiante. A terceira 

forma de aproximação foi o fomento a novas adesões à Sociedade, aspecto que 

também será apresentado mais adiante. 

Nesta reunião deliberou-se também pela adesão da SBHP ao FENPB 

(Federação das Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira), um importante espaço 

de debate organizado e mantido pelo Conselho Federal de Psicologia e que congrega 

muitas Sociedades e Associações ligadas à pesquisa e atuação profissional da 

psicologia no Brasil. A proposta foi aprovada por unanimidade. Por fim, na Assembleia 

de abril de 2018 se deliberou que a próxima assembleia aconteceria no Rio de 

Janeiro, durante o Encontro Clio-Psyché.  

A segunda Assembleia sob a gestão 2017-2019 aconteceu no dia 9 de 

novembro de 2018, no Auditório Clio-Psyché, dentro da Universidade Estadual do Rio 

de Janeiro. A reunião foi presidida pelo Dr. Rodrigo Lopes Miranda, vice-presidente 

da Sociedade devido à indisponibilidade do presidente. 

Nesta, deliberou-se pela realização de acordos internacionais da SBHP com 

outras Sociedades, o que inclui sociedades na Espanha, EUA, Argentina, Chile, e 

outras. Ademais, deliberou-se pelo retorno da Newsletter em conjunto do Boletim da 

SBHP, e da maior utilização do e-mail, tendo em vista que a divulgação de eventos e 
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manifestações oficiais da Sociedade estavam totalmente direcionadas ao Facebook. 

Ademais, nesta mesma reunião, decidiu-se pela mudança na política de fomento à 

digitalização, nomeando o Prof. Luís Eduardo Fonseca como responsável pelo 

mapeamento de todos os arquivos em história da psicologia no Brasil, e restringindo 

a esta ação o papel da Sociedade neste assunto. 

Nesta Assembleia também foi designada uma comissão para avaliar uma 

modificação no Estatuto da SBHP, inadequado para o tamanho da Sociedade naquela 

ocasião. Ademais, questões e detalhes técnicos colocados no Estatuto também 

poderia, por conta do forte crescimento de associados, inviabilizar o funcionamento 

da Sociedade. A comissão foi composta por Sérgio Cirino, Filipe Degani e Hugo Rosa. 

A comissão deveria discutir os pormenores do Estatuto e apresentar uma proposta 

de reforma para a próxima Assembleia. O local da próxima reunião ainda não estava 

definido na ocasião, mas viria a ser em Belo Horizonte. 

A terceira assembleia da SBHP nesta gestão aconteceu em 16 de abril de 

2019, durante o 37 Encontro Anual Helena Antipoff. Durante a reunião foram 

apresentados os resultados da Comissão que analisou o Estatuto, e foram 

apresentadas inúmeras modificações no Estatuto. Foram discutidas ponto a ponto, 

mas a deliberação de mudança de Estatuto não poderia ser realizada durante aquela 

reunião já que, por força legal, era necessário chamar uma reunião especificamente 

para este fim. A discussão completa de cada um dos pontos está disponível na ata 

da reunião.  

Outro ponto notável sobre esta reunião foi a discussão acerca da presença da 

SBHP no Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira (FENPB), onde se 

deliberou por mais autonomia para a presidência e para o representante 

apresentarem seus posicionamentos durante a reunião, e apenas os pontos mais 

polêmicos e sensíveis seriam apresentados para a coletividade da Sociedade. 

Por fim, durante esta reunião deliberou-se pela criação de uma Comissão 

Eleitoral que deveria gerir o processo eleitoral, com apoio da Secretaria. Foram 

escolhidos para esta comissão Cristina Lhullier, William Peres, Rodolpho Batista e 

Alcides Vergara. 

Em todas estas reuniões a secretaria, por ordem da presidência, construiu e 

distribuiu as pautas de convocação, e confeccionou as atas respectivas. Todo este 

material está disponível nos documentos da Sociedade. 
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2.2 Serviços da Secretaria 

2.2.1 A transmissão do cargo e suas funções 

Na ocasião da posse da nova diretoria e em seus dias subsequentes, o 

secretário da gestão anterior, o Dr. Rodrigo Lopes Miranda, transmitiu ao novo 

Secretário todos os documentos e elementos necessários para a execução das 

funções de secretaria. Estes elementos incluem, entre outros, as senhas para a conta 

da Sociedade no Twitter, no Gmail e no Wordpress (onde é mantida a página da 

Sociedade), as listas de associados, atas e pautas anteriores, o layout básico da 

Newsletter e a função “administrador” da página da SBHP no Facebook. 

Todos estes documentos foram organizados em pastas eletrônicas e salvas 

em um drive virtual, além de ser mantido em computador pessoal, para manutenção 

da segurança dos dados e evitar perda de informações. 

 

2.2.2 A página da Sociedade 

A SBHP mantém um site no link < http://sbhpsi.com.br/>, que passou para a 

gestão da Secretaria. Sobre ele, três ações principais foram iniciadas ou executadas. 

A primeira foi a atualização dos associados e os respectivos links para seus 

currículos lattes. Duas vezes a Sociedade viu forte expansão de seus associados, ao 

longo do 2º Congresso Brasileiro de História da Psicologia, que aconteceu em 

Fortaleza. Ademais, foram inseridos os dados da nova direção, atualizados pequenos 

detalhes e textos na página, e atualizada a seção da Newsletter. No período do 2º 

Congresso Brasileiro de História da Psicologia também foi mantido um link para 

acesso à página do evento. O mesmo aconteceu durante o 3º Congresso Brasileiro 

de História da Psicologia, onde todas as atualizações e informações eram divulgadas 

também na página da Sociedade. 

A segunda ação foi pensada no sentido de aperfeiçoar o site. Foi iniciado o 

levantamento de todas as publicações dos membros da SBHP, com link 

correspondente. A partir da consulta ao currículo lattes de todos os associados, todos 

os trabalhos publicados foram enumerados e organizados, mas não chegaram a ser 

publicados em definitivo, apesar de existir em forma de rascunho dentro do 

Wordpress, o servidor que abriga e formata o site. 

A terceira ação foi a construção de um novo site, mais completo, complexo e 

com novos elementos. Para tanto, várias discussões aconteceram, principalmente em 

colaboração com os Profs. Hugo Rosa e Luís Eduardo Fonseca, ambos membros da 

http://sbhpsi.com.br/
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Sociedade. Foram definidas novas funções do site – que incluiria uma área do 

associado com conteúdo exclusivo, que já estava em produção – entre outros. O 

modelo no novo site seria apresentado durante a Assembleia do dia 9 de novembro, 

mas não houve tempo para quaisquer demonstrações e o projeto acabou 

abandonado.  

 

2.2.3 A conta no Gmail 

Passou-se a utilizar o Drive virtual, disponibilizado gratuitamente junto da conta 

no Gmail, para armazenamento de todos os documentos pertinentes à ação da 

secretaria. Ademais, criou-se alertas para as seguintes palavras-chave: “história da 

psicologia”, “história da educação”, de modo que todas as vezes que tais expressões 

constarem em notícias e outras publicações mais relevantes, os servidores do Gmail 

produzem uma notificação enviada por e-mail. Ademais, a conta foi vinculada à conta 

de email <andre.elias.morelli@gmail.com> , de modo que todos os e-mails recebidos 

na conta da Sociedade geravam um alerta automático para esta conta, de posse do 

secretário, para evitar quaisquer perdas de comunicação. Desta forma, como as 

comunicações enviadas à Secretaria eram destinadas a este segundo endereço, era 

a partir deste que o secretário respondia as requisições, funcionando como um “filtro” 

de informações relevantes. 

 

2.3.4 A política de comunicação 

2.3.4.1 A página no Facebook 

Conforme os dados coletados junto à ferramenta de metanálise do Facebook 

que cobre o período de 27 de outubro de 2017 a 16 de setembro de 2019, o alcance 

das publicações no Facebook (que indica o número de pessoas em cujas telas foram 

exibidas publicações da página da SBHP) totalizou 12.249 pessoas em 84 

publicações, com uma média de 145,8 pessoas alcançadas em cada publicação. 

Já o número de curtidas na página, ou seja, pessoas que curtiram a própria 

página da SBHP (e não as publicações individualmente) saltou de 1.267 em 27 de 

outubro de 2017 para 1.970, um aumento de 55,5%. Os seguidores da página, ou 

seja, as pessoas que solicitaram ao Facebook que coloque as publicações da SBHP 

em sua própria timeline, melhorando o alcance das publicações, saiu de 1.259 para 

1.984, ou seja, um aumento de 57,6%. 
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Tratam-se de números excelentes para uma página que utiliza apenas 

envolvimentos orgânicos (ou seja, não pagos ao Facebook) e somente temática 

acadêmica, com muito poucas ações direcionadas ao público geral. O aumento do 

alcance e dos seguidores da página mostram o sucesso no objetivo de divulgar o 

tema de história da psicologia no Brasil, e permitiu que os eventos e informações 

divulgados pela Sociedade atingisse muito mais pessoas do que poderia se esperar 

utilizando apenas o email, que chega apenas à lista de associados.  

Ademais, é de se notar que alguns dos perfis que seguem a página são 

institucionais e internacionais, como Psychology's Feminist Voices e o Historiens 

Santé, o que amplificou ainda mais a divulgação das publicações da Sociedade dado 

o intercâmbio com estes outros perfis.  

 

2.3.4.2 A Newsletter 

Durante o período da gestão do biênio 2017-2019, foram publicadas duas 

edições da Newsletter. A primeira, referente ao mês de dezembro de 2017, foi lançada 

no dia 13 do mesmo mês e contou com quatro páginas, e teve a colaboração do Prof. 

Rodolfo Batista, associado da Sociedade. 

Uma outra edição foi lançada em 5 de abril de 2018, nas vésperas da 

Assembleia de Belo Horizonte. Ela contou com 6 páginas e foi desenvolvida em 

colaboração do Prof. Hugo Rosa. Nela, destaca-se o excelente artigo da Dra. Marina 

Massimi sobre a formação em psicologia no Brasil, cuja discussão estava em curso 

na época. 

Ambas as edições publicadas contaram com um novo formato de texto que não 

existiam nas edições anteriores, com tom mais opinativo ou reflexivo. Esta demanda 

mostrou-se crescente e apontou para necessidade de se criar uma nova modalidade 

de publicações na Sociedade que tivesse o espaço adequado para este formato. 

 

2.3.4.4 O Boletim da SBHP 

O Boletim da SBHP foi o grande carro-chefe da nova política de comunicação 

da Sociedade, aprovada em 25 de abril de 2018, em Assembleia ordinária. Trata-se 

de um novo veículo de comunicação caracterizado por seu objetivo de divulgação 

científica da área de História da Psicologia. Neste sentido, os textos não são 

formalmente acadêmicos, com todos os procedimentos de rigor estilístico e avaliação 

por pares, mas um espaço para a divulgação de trabalhos de pesquisa com tons mais 
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informais. Assim, além da oportunidade de divulgar textos que, de outras formas, não 

teriam espaço, o Boletim serviu como palco para apresentações de novos e jovens 

pesquisadores, frequentemente sem oportunidade para falar de seus próprios 

trabalhos. 

Além de jovens pesquisadores, nomes consagrados na área, como James 

Cresswell, Marc Ratcliff, David Robinson, Annette Mülberger e Ana Maria Talak 

também participaram como colaboradores, enviando textos de artigos e conferências 

que, de outro modo, dificilmente chegariam ao público brasileiro. 

O Boletim também tem um espaço para relatos de eventos e congressos. A 

cada edição, além dos relatos sobre os acontecimentos nos Congressos Brasileiros 

de História da Psicologia, outros eventos nacionais e internacionais foram relatados 

e sua memória assumiu forma também no Boletim. Eventos fora do país foram os que 

mais foram relatados, o que permitiu uma aproximação do que aconteceu nestes 

espaços tão importantes de discussão. 

Por fim, mas não menos importante, o Boletim emite a cada edição uma 

entrevista com alguma figura relevante para a pesquisa em História da Psicologia no 

Brasil. Já foram entrevistados Heliana de Barros Conde, Rogério Centofanti, Marina 

Massimi e Francisco Teixeira Portugal.  

 

2.3 O cadastro e organização de associados 

Diante da necessidade de manter os dados dos associados atualizados de 

forma confiável e segura, foi disparado e-mails para todos os membros da direção da 

Sociedade nos dias subsequentes ao início da nova gestão. Estes e-mails foram 

direcionados aos membros das direções regionais, solicitando a confirmação das 

informações. Todas as confirmações foram feitas e os dados foram atualizados. 

Quanto aos outros associados, todos os links dos currículos lattes foram corrigidos 

ou acrescentados no site, os e-mails foram corrigidos ou verificados, de forma que os 

dados disponíveis sobre os mesmos estão atualizados e consolidados. 

O crescimento da quantidade de associados levou à necessidade de uma 

reoganização no modo como os membros são cadastrados. Para este fim foi criada 

uma planilha de Excel que contém os seguintes dados: nome, e-mail, nacionalidade, 

endereço, universidade de atuação, nível de formação, data do pagamento da última 

anuidade, data da associação à Sociedade e o status dentro da SBHP. 
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Com esta nova forma de organização, é possível a integração das informações 

da Secretaria com a da Tesouraria, pois as informações tanto de associação como 

de quitação das anuidades figura num mesmo cadastro. Ademais, o registro da data 

de associação à Sociedade permite a criação de mecanismo de acompanhamento do 

crescimento da SBHP. Por fim, o uso de tabela dinâmica, mecanismo disponível no 

Excel, permite a delimitação dos perfil dos associados com agilidade. 

 

3 A organização dos Congressos de História da Psicologia 

3.1 O 2º Congresso Brasileiro de História da Psicologia 

Este 2º CBHP se deu entre os dias 19 a 22 de Setembro de 2018, na 

Universidade de Fortaleza (UNIFOR), e aconteceu em conjunto do 6º Encontro de 

Filosofia, História e Epistemologia da Psicologia (EFHEP 6). A colaboração com os 

colegas em Fortaleza foi notável, com destaque para a capacidade da organização, 

num evento muito elogiado e de alta qualidade. O evento teve - além das conferências 

de abertura e encerramento - um saldo total de seis minicursos, oito sessões de 

comunicações orais, dez mesas redondas, cinco palestras, um simpósio e uma 

conferência de lançamento de livro. 

Apesar de não contar com recursos de órgãos de fomento devido à dificuldades 

técnicas na participação em editais destinados a este fim, o evento contou com um 

bom número de palestrantes nacionais e internacionais, que foram a Fortaleza com 

seus próprios recursos. Destacam-se entre os palestrantes nacionais Saulo de Freitas 

Araújo (Universidade Federal de Juiz de Fora), Thiago Constâncio Ribeiro Pereira 

(Universidade Federal Fluminense - Volta Redonda) e Hildeberto Vieira Martins 

(Universidade Federal Fluminense - Rio das Ostras). Dentre os internacionais, 

destacam-se Marc Ratcliff (Universidade de Genebra, Suíça), Bruno Andrés Jaraba 

Barrios (Universidade del Valle - Colombia), Catriel Fierro (Universidade Mar del 

Plata, Argentina), Ana Maria Talak (Universidade de la Plata, Argentina) e Miguel 

Gallegos (Universidade Nacional de Rosario, Argentina).  

Foi durante o evento em Fortaleza que foi possível ver um forte crescimento 

no número de associados à Sociedade, devido à uma política de descontos bem-

sucedida. Os participantes que quisessem também integrar a SBHP, no ato de 

inscrição no evento, recebiam um desconto de 50% na anuidade, de modo que alunos 

de graduação pagavam 10 reais, de pós-graduação 20 reais e profissionais 50 reais. 

Por conta do evento, a Sociedade ganhou 50 novos associados. Um relato mais 
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completo dos acontecimentos durante o evento está disponível no Boletim SBHP, 

volume 1, número 2, de dezembro de 2018. 

 

3.2 O 3º Congresso Brasileiro de História da Psicologia 

O 3º CBHP aconteceu em Belo Horizonte, na Faculdade de Educação da 

UFMG, entre 15 e 17 de abril de 2019, em conjunto do 37º Encontro Anual Helena 

Antipoff. O tema do evento foi Psicologia no século 21: novos paradigmas, reflexões 

inovadoras, contribuições para a melhoria da qualidade de vida - questões históricas 

e contemporâneas. Uma parte do evento aconteceu na Unidade Ibirité da 

Universidade do Estado de Minas Gerais. Desta vez o evento contou com o apoio do 

Conselho Federal de Psicologia, da ANPEPP e da Capes. 

O evento contou com seis conferências, cinco mesas redondas, a exibição do 

documentário Helena Antipoff: vida e obra (Guilherme Reis e Ana Paula Arantes), 

além de 12 sessões coordenadas. Entre os convidados nacionais, destacam-se 

William Barbosa Gomes (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) Milton Campos 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro), Marina Massimi (Universidade de São 

Paulo) e Saulo Araújo (Universidade Federal de Juiz de Fora), entre outros. Dentre 

os convidados internacionais, tivemos Miguel Gallegos (Universidad Nacional de 

Rosario, Argentina), Ana Maria Talak (Universidad Nacional de La Plata. Argentina), 

James Cresswell (Ambrose University, Canadá), Patricia Scherman (Universidad 

Nacional de Córdoba, Argentina), Emanuele Colombo (De Paul University, EUA), 

David Robinson (Truman State University, EUA e presidente da CHEIRON) e Jelena 

Martinovic (University College, Inglaterra). 

Durante o evento aconteceu também uma campanha de quitação de anuidades 

e de inscrição de novos membros, com um desconto de 50% na anuidade, de modo 

que alunos de graduação pagassem 10 reais, de pós-graduação 20 reais e 

profissionais 50 reais. Esta campanha trouxe 17 novos associados, com destaque 

para a associação do Prof. James Cresswell (Ambrose University, Canadá) e da 

Profa. Ana Maria Talak (Universidad Nacional de La Plata. Argentina). Um relato mais 

completo dos acontecimentos durante o evento está disponível no Boletim SBHP, 

volume 2, número 4, de setembro de 2019. 
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4 A atuação da SBHP no Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira 

(FENPB) 

O interesse de a SBHP participar do FENPB se iniciou por conta das 

discussões sobre as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para cursos de 

graduação em psicologia, onde a Sociedade pleiteava que o ensino de história da 

psicologia permanecesse como parte do currículo. A defesa inicial do pedido 

aconteceu num texto publicado pela Profa. Marina Massimi (USP) na edição de abril 

de 2018 da Newsletter, na época veículo oficial de comunicação da SBHP. Após 

contatos com os envolvidos na discussão sobre as diretrizes, surgiu a oferta da SBHP 

integrar o FENPB. 

O Fórum é uma entidade consultiva do Conselho Federal de Psicologia, e conta 

com a participação de muitas entidades representativas da psicologia brasileira. Dali 

saem muitas das orientações que nortearão as decisões do CFP, que apoia 

financeiramente o funcionamento da entidade. Assim, as passagens aéreas e a 

hospedagem dos representantes são pagos com recursos do Conselho, que solicita 

às entidades participantes que indiquem quem integrará cada reunião. As pautas são 

enviadas à Secretaria antecipadamente, e as atas são avaliadas por email e 

presencialmente, durante as reuniões. 

A proposta da participação no Fórum foi discutida pela Assembleia Geral da 

SBHP em 25 de abril de 2018, em Belo Horizonte. Após o trâmite burocrático de envio 

de documentação à Secretaria do FENPB, a entrada da SBHP no Fórum foi apreciada 

pelo pleno em sua reunião do dia 2 de agosto de 2018, em Brasília, que contou com 

a presença do Secretário da Sociedade, André Elias Morelli Ribeiro. Naquela reunião, 

além do ingresso da SBHP, também foi aprovada a participação da ABRAPSIT - 

Associação Brasileira de Psicologia do Tráfego. Naquela reunião, o representante da 

Sociedade informou aos presentes a ocorrência iminente do II Congresso Brasileiro 

de História da Psicologia e o VI Congresso da Epistemologia da Psicologia em 

Fortaleza – CE 19, entre 22 de setembro de 2018. 

A segunda reunião do FENPB da SBHP aconteceu no dia 23 de agosto, e não 

contou com representante da entidade. A próxima reunião do FENPB aconteceu em 

18 de outubro de 2018, em Brasília, que teve como representante o Secretário da 

SBHP, André Elias Morelli Ribeiro. Na ocasião, a SBHP se absteve da votação sobre 

a criação da profissão de psicomotrista, mas foi aprovada uma moção contrário ao 

projeto de lei. 
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Entre esta reunião e a próxima, aconteceu uma assembleia da SBHP, no dia 9 

de novembro de 2018, onde se deliberou que a SBHP, nos casos que envolvessem 

atuações profissionais e objetos muito estranhos à sua área de atuação, que 

acompanhasse o representante da ANPEPP. 

Na reunião do dia 6 de dezembro de 2018 foi enviado como representante a 

Dra. Rachel Nunes da Cunha. Na reunião do dia 21 de fevereiro foi indicado como 

representante o Secretário Hugo Rosa, onde a SBHP se envolveu no 

desenvolvimento do planejamento estratégico do Fórum para o semestre. Na ocasião 

foi discutido sobre um livro acerca da “cura gay”, que foi distribuído entre as entidades 

participantes do Fórum. Futuramente, a SBHP acompanharia as outras entidades no 

sentido de não apoiar a publicação do material, considerado tecnicamente 

inconsistente. Na ocasião também foi divulgado o III Congresso Brasileiro de História 

da Psicologia, que aconteceria de 15 a 18 de abril de 2019. 

A reunião de 23 de maio de 2019 contou com a participação do Secretário, 

André Elias Morelli Ribeiro. Na ocasião a SBHP foi ouvida sobre as ementas para as 

provas de especialização do CFP, anunciou um ataque que sofrera nas redes sociais 

e se posicionou contrário ao fim das Faculdades de Filosofia e Sociologia. 

A reunião do dia 15 de agosto de 2019 contou com a participação do 

Secretário, André Elias Morelli Ribeiro. Na ocasião, a SBHP assinou três notas 

produzidas durante a reunião, além de divulgá-las em seus canais. Uma de Apoio à 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), outra sobre o fim da 

obrigatoriedade de adesão de profissionais aos sistemas de conselhos e uma terceira 

em defesa da ciência brasileira. 

Ao total, a SBHP participou de seis reuniões do FENPB em seu um ano de 

envolvimento.  

 

5 Considerações finais: desafios vencidos, desafios por enfrentar 

Um balanço dos avanços consolidados pela atual gestão incluem: 

- Aperfeiçoamento na gestão de associados e associações; 

- Celebração de convênios com entidades internacionais; 

- Realização de dois Congressos Brasileiros de História da Psicologia; 

- Aumento substancial no número de associados; 

- Melhora na qualidade da comunicação com associados e interessados em 

História da Psicologia; 
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- Aproximação com novos grupos de pesquisa; 

- Diversificação regional dos associados; 

- Ingresso no Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira; 

- Reforma no Estatuto; 

- Criação do Boletim SBHP. 

 

Apesar dos vários desafios vencidos e avanços obtidos, gerando uma herança 

positiva para a nova gestão que assumirá, alguns desafios e questões se avizinham 

para os futuros gestores, o que inclui: 

- Consolidar as melhorias na gestão de associados e novas associações; 

- Melhorar o controle do pagamento de anuidades; 

- Consolidar o Boletim SBHP; 

- Reconhecimento de agentes colaboradores na Secretaria, com destaque 

para a atual gestão da ação de Hugo Rosa, por meio da valorização do cargo de 2º 

secretário; 

- Retomar a atuação no Twitter; 

- Consolidar convênios celebrados; 

- Celebrar novos convênios com entidades; 

- Preparar novos Congressos, com destaque para os Congressos Brasileiros 

de História da Psicologia; 

- Aperfeiçoar a comunicação com associados e interessados. 

 

Cada um destes desafios é diferente e exige uma abordagem e uma estratégia 

específicas. A atual gestão se despede de seus dias à frente da Sociedade, 

desejando boa sorte à nova gestão e vislumbrando novos caminhos para a SBHP. 

 

 


