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  Notícias ABRAPSO 
Boletim informativo Nº 03/2010 – Associação Brasileira de Psicologia Social 

Caros/as amigos/as 
O segundo semestre de 2010 foi dedicado especialmente aos encontros das regionais e de alguns núcleos 
(incluindo potenciais núcleos e regionais) da Abrapso e marcou, também, uma reafirmação do lugar político 
a partir do qual nossa entidade se posiciona junto à sociedade brasileira. 
No período que antecedeu as eleições presidenciais, marcado por debates moralmente orientados e 
estratégias “eleitoreiras” a-morais, a Abrapso posicionou-se a favor de uma sociedade plural e solidária e 
contra retrocessos! Nesta edição, republicamos a carta aberta da Abrapso. Trazemos também uma síntese de 
informações sobre encontros e produções de nossa entidade. Para mais informações, visite nosso site: 
www.abrapso.org.br

entel Mélo, Andréa Zanella, Edna GranjaBenedito Medrado, Ricardo Pim
M

, Jefferson Bernardes, Vera 
enegon, Jorge Lyra e Kátia Maheirie (Gestão Abrapso 30 anos - 2010-2011)

 Encontros das regionais  | Confira as fotos e a programação em nosso site

 Outubro - “Psicologia Social e Políticas públicas: contribuições e controvérsias” foi o tema do I 
Simpósio de Psicologia Social do Centro-Oeste realizado na Faculdade de Educação dia 1º de 
outubro. O encontro reuniu pela primeira vez três núcleos da Associação Brasileira de Psicologia 
Social (Abrapso) da região, momento histórico que sinaliza uma potencial regional em gestação. 

 Outubro - O XVII encontro da Regional Minas Gerais da Abrapso aconteceu na cidade de Coronel 
Fabriciano, 09 a 12 de outubro, tendo como tema "Ética, participação política e inclusão social". 

 Outubro - X Encontro Regional da Associação Brasileira de Psicologia Social - São Paulo e II 
Encontro Local de Psicologia Social - ABRAPSO Núcleo Vale do Paraíba aconteceu no final de 
semana entre 14 a 17 de outubro, na cidade de Universidade de Taubaté, tendo como tema: "Os 30 
anos da ABRAPSO e os compromissos políticos da Psicologia Social: novos desafios na sociedade 
contemporânea" 

 Outubro – Nos dias 21 e 22 de outubro, aconteceu na Casa Cultural de Ciência e Tecnologia 
(UFRJ), o VI Encontro Regional Rio de Janeiro da ABRAPSO, tendo como objetivo ampliar o 
intercâmbio de profissionais e pesquisadores que atuam no enfrentamento dos problemas sociais 
brasileiros levando em conta as contribuições da psicologia social. O tema do encontro foi 
“psicologia social no Brasil: diversidade e compromisso”. 

 Novembro - Encerrou-se na primeira semana de novembro, o ciclo de eventos regionais da Abrapso, 
em 2010. Entre os dias 4 e 6 de novembro, aconteceu o 13º Encontro Regional Sul da ABRAPSO, na 
cidade de Maringá/Paraná. O evento foi uma iniciativa conjunta das Regionais Paraná, Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina e teve  como tema "Psicologia Social: desafios e ações". 

 Novembro – Um conjunto de pessoas interessadas em discutir e promover a Psicologia Social no Sul 
de Minas promoveu no dia 6 de novembro uma reunião de criação do núcleo Sul de Minas da 
Abrapso. Nessa ocasião, foi feita a apresentação da Associação, seus objetivos e como se organiza. 
Em seguida, discutiu-se sobre a promoção da Psicologia Social na região e as ações que serão 
desenvolvidas pelo núcleo Sul de Minas. 

 Encontros de núcleos | Confira as fotos e a programação em nosso site

 Agosto - Seminário do Núcleo ABC da ABRAPSO, dia 28 de agosto. 
 Setembro - Com o tema "Práticas em Psicologia Social e Direitos Humanos", foi realizado entre 28 

e 30 de setembro o III Encontro de Psicologia Social do Pará, na cidade de Belém.  
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Social do Vale do São Francisco, na cidade de Petrolina/PE. A partir do tema "A 

romovido pelo Colegiado do Curso de Graduação em Psicologia e pela Universidade 
Federal de Alagoas/Palmeira dos Índios. O evento foi realizado no Pólo da UFAL em Palmeiras dos 

cializar a formação de Núcleo na 

 Novembro - Reunindo mais de 100 pessoas, aconteceu neste final de semana o II Encontro de 
Psicologia
psicologia social dialogando com as diversidades", estudantes e profissionais de Petrolina e Juazeiro 
produziram debate afetivo de idéias e projetos. O evento aconteceu na UNIVASF, entre 12 e 13 de 
novembro.

 Novembro - Tendo como tema “Psicologia Social da Saúde: discutindo saberes e fazeres”, 
aconteceu entre 25 e 26 de novembro de 2010 o I Simpósio de Psicologia Social em Palmeira dos 
Índios, p

Índios e contou com apoio da Abrapso como forma de poten
Região.

 Ato público em favor da legalização do aborto em Recife 

"Nenhuma mulher deve ser presa, ficar doente, ou morrer por abortar". O Núcleo Abrapso-Pernambuco 
articipou no dia 28 de setembro de 2010, em Recife, da organização de um ato público em favor da 

o, Centro do Recife, das 7:30 às 10hs. O evento foi 
do Aborto/PE e pelo Fórum de Mulheres de Pernambuco. 

c

p
legalização do aborto, em frente à Igreja Santo Antoni
promovido pela Frente pela Legalização 

 Eleita nova logomar a da Abrapso 

É com alegria e satisfação que informamos a vencedora do concurso para eleição da 
nova logomarca da Abrapso: Turla Alquete. Agradecemos a todos/as os/as 
participantes pelo envio de propostas e parabenizamos a Turla pelo resultado. Em 

reve, produziremos uma manual de aplicação da logomarca e disponibilizaremos 
os que a nova imagem da Abrapso (se) inscreva (n)os movimentos 

em busca de "memórias de futuro" e "horizontes do passado". 

e projeto de sociedade queremos e estamos construindo? 

b
no site. Esperam

Manifesto | Eleições 2010: qu

Carta aberta da Abrapso à sociedade brasileira  

Recife, 12 de outubro de 2010 

25 anos após o fim do período ditatorial em nosso país, vivemos em 2010 mais uma eleição para Presidência 

s com os movimentos sociais, por meio de Conferências Temáticas, que 

da República. A Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO), entidade que completa, em 2010, 
30 anos, e que nasce comprometida com processos de democratização do país, e, assim, com uma análise 
crítica da sociedade brasileira, não poderia deixar de se posicionar quanto ao processo eleitoral.  
Nos últimos oito anos de governo, pudemos observar que nosso país alcançou crescimentos importantes em 
diversas áreas da vida social, na busca pela erradicação da miséria e em favor de uma maior redistribuição de 
renda. O atual governo se coloca diferente dos anteriores, os quais se pautavam apenas em um 
desenvolvimento econômico, atrelado a receitas internacionais que ignoravam as desigualdades crescentes 
em nosso país e colocavam em jogo a nossa soberania. Também, no atual governo, foram construídos 
importantes fóruns de diálogo
possibilitaram tornar visíveis debates sempre marginalizados na sociedade brasileira, garantindo a efetiva 
participação da população no controle social de políticas públicas. Essas são conquistas fundamentais que 
não podem ser negligenciadas. 
O segundo turno desta eleição foi motivado, sobretudo, por um desejo da sociedade em ampliar o debate 
sobre projetos de governo que dessem continuidade a essa fase da vida política brasileira. Assim, o desejo é 
por fortalecer as conquistas democráticas já efetivadas e não para retroceder. 
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idar ao debate político, 

ibuam, não para a 
oralização da luta por direitos, mas para a politização de demandas democráticas.  

o que emerge neste segundo turno em nosso país, repudiamos e 
ráticas extremamente elitistas e excludentes de governos anteriores. 

 Próximo Encontro Nacional | 2011 

Porém, o que temos observado é o retorno de práticas antigas de disseminar boatos, que, ao invés de 
ampliarem o debate, objetivam promover efeitos moralistas, que ao invés de conv
estagnam as discussões. Em relação a isto a ABRAPSO posiciona-se veemente contra. 
O debate deve ser conduzido aos projetos de sociedade que buscamos construir. Nossa posição é (e sempre 
foi nos trinta anos de existência da Abrapso!) que construamos uma sociedade comprometida com a 
ampliação da liberdade de associação e de expressão e que nossos representantes contr
m
Dessa forma, diante do quadro polític
resistimos à tentativa de retroceder as p
Ao mesmo tempo, nos mantemos comprometidos, junto aos movimentos sociais, a continuarmos no curso de 
uma sociedade plural e solidária. Não devemos, não podemos e não queremos retroceder! 



Comemorando os 30 anos da abrapso, acontecerá em Recife o 16º Encontro Nacional da Abrapso, entre 02 e 

Reunião do Fórum de entidades de Psicologia 

05 de novembro de 2011, tendo como tema “A psicologia social e seus movimentos”. Mais informações em 
nosso site. 



A direção nacional da Abrapso participou nos ú
entidades de Psicologia Brasileira (FENPB). Este Fór

ltimos meses das reuniões bimensais do Fórum Nacional de 
um é comporto por 21 entidades de âmbito nacional, de 

Valores da anuidade até fevereiro de 2011 

natureza científica, profissional, sindical e/ou estudantil que buscam, em rede, fortalecer o debate sobre a 
psicologia, como ciência e profissão. 



Com o objetivo de estimular a filiação de novos sócio os os valores de filiação conforme quadro 
abaixo. Solicitamos a cola oração de to o em  ao pagam to das anuidades como no 
incentivo à filiação de novos sócios, para garantirmos necessários à administração adequada de 
nossa Associação. 

s, ajustam
b dos/as tant  relação

os recursos 
en

Estudante 
Profissional

Com revista Sem revista  

Valores (R$) 150,00 75,00 50,00 

 Fale Conosco 

Qualquer dúvida, sugestão ou questões diversas, entrem
e

 em nosso site: http://www.abrapso.org.br ou entrem 
m contato conosco pelo e-mail: abrapso@abrapso.org.br. 

Desde já reafirmamos nosso compromisso de fazer uma gestão participativa, mantendo a ABRAPSO como 
espaço forte, independente e ativo. 

Gestão 2010/2011


