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EDITORIAL 
 

 Temos a satisfação de apresentar aos colegas e amigos a 17a edição do Boletim do 

CDPHA, publicação anual do Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff, instituição 

dedicada à preservação da memória e divulgação da obra da psicóloga e educadora Helena 

Antipoff. A cada ano, o Boletim registra as atividades do Centro, destacando-se especialmente a 

publicação dos trabalhos apresentados por ocasião de nosso Encontro Anual. 

O Encontro Anual Helena Antipoff tem sido realizado regularmente desde a criação do 

CDPHA, em 1980. Nos últimos anos, o evento tem sido realizado através de associação entre o 

CDPHA, a Faculdade de Educação da UFMG e a Fundação Helena Antipoff, instituições que 

abrigam o acervo de Antipoff e onde há equipes dedicadas ao trabalho de recuperação e análise 

sua obra no contexto da psicologia e da educação brasileiras. Cada evento é dedicado ao exame 

de um aspecto relevante do trabalho de Antipoff.  

No ano de 2003, o Encontro foi realizado em Belo Horizonte, na Faculdade de Educação 

da UFMG, no período de 6 a 8 de agosto, juntamente com o II Encontro Interinstitucional de 

Pesquisadores em História da Psicologia, reunindo estudiosos da história da psicologia e da 

educação vinculados ao Núcleo Insterinstitucional de Estudos em História da Psicologia (NIEHPSI), 

que congrega equipes da UFMG, PUC-SP, USP, USP-Ribeirão Preto, UERJ, UnB, UFRGS, 

Faculdade Ruy Barbosa (Salvador, Ba) e Universidade São Marcos (SP). A participação dos 

pesquisadores do NIEHPSI tornou o evento uma rica oportunidade de reflexão sobre a história da 

psicologia no Brasil, e de seu papel no desenvolvimento de numerosas instituições dedicadas à 

educação e à promoção da saúde mental no país. É nosso desejo que essa associação venha a se 

repetir, a cada dois anos, contribuindo para aproximar os pesquisadores da área da história da 

psicologia e da educação no Brasil, e para ampliar as possibilidades de intercâmbio acadêmico e 

científico na área. 

O Boletim do CDPHA está agora registrado no Centro Brasileiro do ISSN do Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) com o número 1806-1931, o que o 

identifica como publicação periódica através de numeração serial internacional.  

Neste volume, são apresentadas as contribuições selecionadas para apresentação durante 

o XXI Encontro Anual Helena Antipoff, organizadas a partir dos principais temas do evento: história 

da psicologia, psicologia da educação, psicologia e saúde mental.  São trabalhos de excelente 

qualidade, que exploram possibilidades de atuação do psicólogo no campo da educação e da 

saúde mental, contribuições teóricas importantes para o desenvolvimento da psicologia 

educacional, aspectos da história da psicologia e da educação em diversas regiões brasileiras. É 

com satisfação que registramos também a presença de pesquisadores que trabalham dimensões 

ainda pouco exploradas da vida e da obra de Helena Antipoff, como o trabalho da pesquisadora 
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Martine Ruchat, da Universidade de Genebra, que analisa a correspondência que Antipoff manteve 

por cerca de 20 anos com seu mestre Édouard Claparède; o trabalho de Maria Lúcia Prado Costa 

e Maria do Carmo Xavier, comparando a proposta da Escola Fundamar à experiência do Instituto 

Superior de Educação Rural, criado por Antipoff em Ibirité, MG, na década de 1950; o texto de 

Vivianne Menezes de Oliveira comentando as relações entre as propostas antipoffianas na área da 

educação especial e o movimento atual pela educação inclusiva, e o trabalho de Virgínia Sales 

Gebrim sobre a contribuição de Helena Antipoff à Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos.  

Para a realização do evento, contamos com o inestimável apoio da UFMG, através do 

Programa de Apoio Institucional a Eventos da Pró-Reitoria de Pesquisa, e da CAPES. Pudemos 

assim contar com a presença de convidados do país e do exterior, e ampliar assim as ações de 

cooperação do CDPHA com outras instituições de ensino e pesquisa. 

 

Belo Horizonte, março de 2004  

 

 

 

 Regina Helena de Freitas Campos 
 Presidente do CDPHA 
 



CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA HELENA ANTIPOFF - CDPHA 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História da Psicologia 
 
 



CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA HELENA ANTIPOFF - CDPHA 

 

7 

A PSICOLOGIA NO MARANHÃO: um pouco de sua história 
 

Márcia Antonia Piedade Araújo 
Profª. Ms. Universidade Federal do Maranhão 

 
Co-autora: Ana Maria Jacó-Vilela 

Profª.Drª. Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
 

Palavras-Chave: História da Psicologia. Psicologia – Maranhão. Cursos de Psicologia 
 

Introdução 
Para compreender a psicologia, é preciso considerar a sua história – não a que busca 

somente uma linearidade evolutiva, mas a que está em processo, e conhecida através de amplos 

estudos e pesquisas realizadas sobre essa ciência e profissão. A compreensão de sua trajetória é 

indispensável para pensar-se a psicologia em suas transformações e problemáticas atuais. 

Entretanto, por muito tempo a História da Psicologia ocupou-se somente em narrar o desenrolar 

dos acontecimentos, dos precursores, das grandes idéias de uma época, combinando 

significações apresentadas apenas factualmente, supondo-se esses como tendo uma 

determinação causal.  

Enquanto área de conhecimento, a psicologia é considerada uma produção histórica 

concretizada numa realidade, estabelecendo relações com diferentes fatores de natureza política, 

social, cultural e científica. 

Contudo, esta é uma visão recente acerca da Psicologia. Nas últimas décadas do século 

XX ela passou por uma considerável auto-avaliação no que se refere à análise de sua constituição 

e seu processo de mutação enquanto ciência e profissão. Nesse processo, foi questionada em 

seus saberes e práticas, devido ao modelo de objeto que construiu e com o qual trabalhou por 

muito tempo, qual seja, a idéia de homem possuidor de uma natureza humana, uma “essência”. 

Outro ponto de crítica se refere à decorrência prática, qual seja o profissional psicólogo assumir 

uma neutralidade supostamente científica em relação aos fatos sociais. 

Deve-se observar que, se um homem vive e faz a história, não se pode conceber a 

história da psicologia como acabada ou mesmo estabelecida definitivamente. Pesquisar a história 

da psicologia é, então, estudar os meios e os modos como as pessoas se transformam, como 

conseqüências das próprias alterações nas condições históricas. 

Esta constatação é assim descrita por Jacó-Vilela (2000; 33): 

“Uma vez que a história não é apenas uma série de fatos passados, mas algo em contínua 
construção, por se referir a uma sociedade sempre em movimento, estudá-la torna-se fundamental 
porque possibilita a compreensão dos saberes e práticas atuais, iluminando assim nossas 
perspectivas futuras. Investigar o passado implica descobertas: encontrar, ao lado de coisas 
conhecidas e sabidas, outras ignoradas, ‘inexistentes’ [...]”. 

Nessa perspectiva, portanto, um aspecto que pode favorecer o interesse pela história da 
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psicologia é o seu ensino nos cursos de graduação; entretanto, muitas vezes, a forma como ela é 

ensinada apresenta-se entediante e desconexa, com nomes, datas e fatos a serem memorizados 

para uma avaliação e logo esquecidos. Justificando esse viés buscamos o pensamento 

Wertheimer (1998; 35), ao afirmar que: 

“[...] O estudo da história da psicologia poderia ajudar o estudante a desenvolver uma visão geral 
integrada desse campo, que poderia servir para reduzir a diversidade assustadora e 
aparentemente desarticulada de material encontrado em vários cursos de psicologia [...]”. 

Essa reflexão é compartilhada por outros estudiosos do assunto, entre eles, Antunes 

(1999; 10) que, analisando o pouco investimento em estudos na área da História da Psicologia, em 

geral, e da História da Psicologia no Brasil, em particular, como relegadas a um plano secundário, 

declara: 

“[...] Poucos são os cursos de Psicologia que têm essa disciplina em seu currículo, são escassos 
os estudos e pesquisas nessa área e a bibliografia é extremamente restrita. Essa situação agrava-
se sensivelmente quando a referência é a História da Psicologia no Brasil. É possível afirmar que é 
generalizado o desconhecimento do processo de construção histórica da Psicologia em nosso 
país, reflexo possível do próprio desconhecimento da História do Brasil pela maioria da população 
brasileira”.  

A forma como são ministradas as disciplinas deveria evidenciar de maneira clara um 

entendimento mais abrangente da história da psicologia, pois muitas vezes o modo como são 

apresentados tais conteúdos não estimula o interesse e o despertar do pensamento empreendedor 

e científico de futuros pesquisadores. Nesse sentido, Massimi (1996; 89), recomenda que 

“[...] a formação dos alunos interessados nos estudos históricos deva ser proporcionada a partir 
dos primeiros anos do curso, pois trata-se de iniciá-los numa perspectiva intelectual que coloque a 
dimensão temporal como recurso para compreensão de teorias e práticas psicológicas [...]”. 

As preocupações acima buscam, sobretudo, o conhecimento da história da psicologia e 

a formação do profissional, que possa contribuir com essa ciência de forma mais ativa e crítica, 

possibilitando saber que rumos ela vem tomando. 

Assim, na tentativa de mostrar como se estruturou a área da Psicologia no Estado do 

Maranhão, consideramos como recorte temporal o período que antecedeu a criação dos cursos, 

(1970) aos anos noventa do século XX, estendendo-se ao dois primeiros anos do século XXI. 

 

Metodologia 
 

Para contar a trajetória da Psicologia no Maranhão, nossa proposta de trabalho pautou-

se tanto em dados de documentos escritos - uma análise documental – quanto em depoimentos 

orais, obtidos por meio de entrevistas. 
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Em relação aos documentos oficiais - projetos de cursos, resoluções, ofícios, atas de 

reuniões, pareceres, etc. - foram eles selecionados considerando-se sua importância em relação à 

pesquisa. Em relação aos depoimentos orais, foram realizadas 44 (quarenta e quatro) entrevistas. 

Os informantes foram selecionados a partir de critérios adequados ao escopo da 

pesquisa, tais como: a família de um dos mais ilustres pioneiros da Psicologia no Maranhão, Padre 

João Miguel Mohana; os primeiros psicólogos (profissionais autônomos) que atuaram na área, 

entre as décadas de 70 e 80, antes da criação dos cursos de Psicologia; membros das Escolas de 

Psicanálise de São Luís com a finalidade de conhecer um campo que se instalou antes da criação 

dos cursos de Psicologia; e representantes de instituições que contribuíram para a oficialização da 

Psicologia no Maranhão. Desse modo, entrevistamos os professores do Departamento de 

Psicologia da Universidade Federal do Maranhão que dele fizeram parte desde antes da fundação 

do curso, além de professores dessa época que ainda estão em exercício e aqueles admitidos por 

concurso após a criação do curso. Entrevistamos, também, professores de outras instituições 

congêneres que ministraram cursos para os professores do Departamento de Psicologia. Por fim, 

entrevistamos os professores do curso de Psicologia do Centro Universitário do Maranhão que 

participaram da criação deste e os que foram admitidos após sua implantação. 

De uma maneira geral, consideramos que tais entrevistas proporcionaram elementos 

riquíssimos para análise. Também destacamos o fato de, na Universidade Federal do Maranhão, 

diferentemente do ocorrido em outras instituições congêneres, a criação do Departamento de 

Psicologia deu-se antes da existência do próprio curso. 

 

Um pouco da história 
 

Conhecer essa história no Maranhão, por mais recente que seja, faz parte dos muitos 

estudos que estão acontecendo nessa área. Isto diz respeito à recuperação da memória da 

Psicologia, tema sobre o qual os pesquisadores, ao longo das últimas décadas do século XX, tanto 

no meio nacional quanto internacional, têm demonstrado crescente interesse. A necessidade de 

escrever sobre esse tema encontra eco nas palavras de Massimi (1990; 75-76): “[...] qualquer 

tentativa de preservação, coleta ou indagação crítica, relativa a áreas ou âmbitos específicos da 

psicologia brasileira representa uma contribuição fundamental”. 

A Psicologia no Maranhão, semelhante ao que ocorreu em outros Estados brasileiros, 

também aparece antes dos psicólogos e dos cursos chegarem a São Luís, com as contribuições 

do pioneiro na área psicológica, o Padre João Mohana, médico e escritor, considerado um 

“psicólogo nato” pelos que compartilharam de seus ensinamentos e/ou foram assistidos por ele. 

Segundo informações coletadas em entrevista, foi durante o curso ginasial que João 

Mohana ouviu falar pela primeira vez sobre Psicologia e o que significava essa ciência. Contudo, a 

grande influência que recebeu foi de um jesuíta francês, radicado na Bahia, Pe. Camilo Torrend, 

admirado por Mohana por sua solidez cultural e genialidade. Este sacerdote era botânico, zoólogo, 
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agrônomo, teólogo, físico, químico e psicólogo, correspondia-se com Universidades da Inglaterra, 

Estados Unidos e França. Através dele e de uma convivência de nove anos, Mohana teve acesso 

às publicações científicas desses países, conciliando assim estudos médicos com os de cunho 

psicológico, vendo ser despertado seu interesse por essa ciência. O próprio Pe. Mohana assim se 

referiu à amizade decisiva em sua vida com o Padre Camilo Torrend 

“[...] Foi ele quem me iniciou nos estudos de Psicologia e Higiene Mental. Tanto que, 
paralelamente ao curso médico, eu ia estabelecendo correlações entre Medicina, Neurologia, 
Endocrinologia, Psiquiatria e Psicologia, as quais me abriram as portas do imenso campo no qual 
hoje me movo à vontade”.1 

Além dos estudos e da influência na área, Mohana correspondia-se com psicólogos do 

Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais e com algumas escolas de Psicanálise. 

Para Mohana, o saber psicológico privilegiava a busca de um maior desenvolvimento do 

ser, através de uma Psicologia baseada em reflexões sobre a vida. Tratava de assuntos do 

cotidiano, da intimidade humana, especialmente da incerteza, da dúvida e de como os fatos 

exteriores ocasionavam verdadeiros cataclismas interiores. Ensinava que a adversidade, as 

neuroses e as dores são como nuvens escuras, que deveriam ser tratadas como passageiras. 

Afirmava que o homem preferia os valores transitórios em detrimento dos valores eternos, o que 

fez com que mergulhasse na angústia e na depressão; enfim, o tédio da vida e a perda do 

significado da existência. Contemplava uma Psicologia iluminada pela fé além de indagar sobre a 

incerteza e dúvida do homem perplexo diante de si e do mundo (O Imparcial, 1995, passim). 

A sociedade maranhense beneficiou-se com as contribuições do Pe. Mohana na área 

psicológica por muito tempo, mesmo após a chegada dos primeiros psicólogos à cidade de São 

Luís, tendo em vista que a população tinha pouco conhecimento sobre as possíveis atuações do 

profissional psicólogo. Assim, durante muito tempo o conhecimento psicológico esteve atrelado ao 

Padre João Mohana, com o reconhecimento da população que o procurava para tratar de assuntos 

dessa ordem provavelmente sem diferenciar entre o atendimento psicológico e o religioso (ou 

espiritual). 

É interessante observar, de acordo com as entrevistas realizadas, que as pessoas, 

mesmo sabendo da existência dos serviços oferecidos nos consultórios, na maioria das vezes 

procuravam primeiro o Padre Mohana, que normalmente as encaminhava aos profissionais. 

Antes da década de 70, inexistiam em São Luís serviços profissionais de Psicologia, 

embora houvesse instituições de ensino, empresas e hospitais psiquiátricos que possivelmente 

necessitassem de especialistas na área. Esse dado só pôde ser identificado a partir da declaração 

dos entrevistados ao afirmarem que, somente depois (1971), excetuando-se o Pe. João Mohana, é 

que se ouviu falar de trabalhos realizados na área da Psicologia na cidade de São Luís. 

Lentamente, o campo psicológico foi se constituindo com a chegada de psicólogos a São 

Luís (entre as décadas de 1970 e 1980) e bem mais tarde com a criação dos cursos. A entrada 

desses profissionais e o surgimento dos cursos (1991 e 1998) no Estado ocorreram com 
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considerável atraso em relação à regulamentação do exercício profissional amparado na Lei 4.119, 

de 27 de agosto de 1962. 

Os serviços de Psicologia tiveram seu início no Maranhão a partir dos anos 70, através 

de psicólogos que foram em busca dessa formação e de outros, de fora, que percebiam São Luís 

como possuindo um campo de trabalho em expansão. A maioria dos profissionais graduou-se em 

Pernambuco, na Paraíba e em Brasília.  

Entre os motivos da escolha para trabalhar em São Luís, prevaleceram aqueles 

essencialmente familiares ou os exclusivamente financeiros, bem como a conciliação de ambos. 

Embora estes fossem os motivos declarados, ficou explicita em algumas declarações uma certa 

resistência quanto à mudança para São Luís para construir uma vida nova e, ao mesmo tempo, 

trabalhar em uma terra onde sequer existam pessoas para trocar informações ou até mesmo um 

Conselho ou Associação que servisse de suporte.  

Devido às circunstâncias do mercado de trabalho, nossos informantes relataram que, ao 

chegarem a São Luís, optaram por iniciar sua atuação profissional na área organizacional. Ainda 

assim, outras áreas foram exploradas no início da carreira, dentre elas: a clínica, a escolar e a 

hospitalar. Todavia, atualmente muitos trabalham em áreas distintas à da escolha inicial, embora 

alguns continuem atuando na mesma área da primeira escolha. 

A grande maioria dos psicólogos, quando chegou a São Luís, além das atividades em 

consultório particular, encontrou no Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) a instituição 

que, mesmo sem vínculo empregatício, lhes ofereceu, de início, campo de atuação, pois até então, 

devido à inexistência de psicólogos no Estado, os exames psicotécnicos eram realizados por 

médicos. 

Apesar das dificuldades percebidas pelos psicólogos, alguns apontaram a oportunidade 

de trabalho, já na década de 70, em instituições como a Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA), a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE) e a Fundação Estadual do Bem 

Estar do Menor (FEBEM). E, nos anos 80, surgiram outros espaços: o Consórcio de Alumínio do 

Maranhão (ALUMAR), a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), a Norte Serviços Gerais 

(NORSERGEL), a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CORREIOS) e a Companhia de 

Água e Esgotos do Maranhão (CAEMA). 

Os trabalhos desenvolvidos na área da Psicologia em São Luís, nesse período, foram 

poucos. Os entrevistados informaram que o mercado de trabalho não estava aberto, nem 

sensibilizado para essa profissão; havia um número muito pequeno de profissionais, além da falta 

de conhecimento da atuação do psicólogo, o que dificultava suas atividades até mesmo nas 

instituições em que iniciaram seus trabalhos. 

Especificamente em relação ao Maranhão, segundo os informantes, o campo psicológico 

se constituiu principalmente através da divulgação da Psicanálise. Considerando-se que a 

Psicanálise se estruturou aqui – como também no Rio de Janeiro e em São Paulo - anteriormente 

à criação dos cursos de Psicologia, esse foi o indicador que nos impulsionou a pesquisar sobre 
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esse campo no Estado, por entendermos que a trajetória de vida, especialmente de vida 

profissional, pode ser um dispositivo útil para entender a dinâmica de um dado campo de saber. 

O processo de difusão da Psicanálise em São Luís, iniciado na década de 80, surgiu em 

meio a acontecimentos marcantes no país como o fim do regime militar, as crises nas sociedades 

“oficiais” de Psicanálise do Rio de Janeiro, sempre o modelo hegemônico para o Brasil e a 

inauguração de espaço para diferentes e variadas formas de “verdadeiras” psicanálises, uma 

reorientação no campo psicanalítico, promovida pelo lacanismo (Coimbra, 1995; 67-68). 

Esse campo rapidamente se estruturou e se expandiu na cidade com a proliferação de 

instituições psicanalíticas, surgindo muitas vezes como cisão de uma anterior; no entanto, não se 

percebe demanda externa capaz de justificar tal expansão. O interesse pelas Escolas de 

Psicanálise se intensificou ultimamente após a criação dos cursos de Psicologia, pois alguns 

alunos e ex-alunos dos cursos de Psicologia da Universidade Federal do Maranhão e do Centro 

Universitário do Maranhão participarem das mesmas, além de vários professores desses cursos 

serem membros das Escolas atuais. O que se pôde observar é que essa procura é desencadeada 

pela falta de outras opções de formação pós-graduada em São Luís, tornando-se um espaço de 

qualificação do profissional psicólogo. 

No que diz respeito à criação do primeiro curso de Psicologia no Maranhão, embora as 

tentativas tenham ocorrido desde a década de 70, é na década de 90 que os cursos são 

efetivados, o que proporcionou maior conhecimento a respeito dessa ciência e do profissional 

psicólogo, que já estava inserido em alguns campos da sociedade maranhense, mas que ainda 

necessitava buscar sua formação em outros Estados. Conhecer a história dos cursos de Psicologia 

no Maranhão faz parte dos muitos estudos que estão acontecendo nessa área, como uma 

contribuição à recuperação da memória da Psicologia brasileira. 

A história do curso de Psicologia da Universidade Federal do Maranhão esteve 

intrinsecamente ligada à necessidade de oferecer oportunidades para o Maranhão ingressar no 

cenário nacional, nessa área, assegurando à comunidade mais uma opção profissional, 

considerando-se, outrossim, que anteriormente os psicólogos que chegavam a São Luís (até 

1996), eram formados em outras instituições brasileiras. 

A gestação do curso de Psicologia na Universidade Federal do Maranhão foi bastante 

demorada, com muitas idas-e-vindas, ocasionando desgaste ao corpo docente do Departamento 

de Psicologia e à comunidade. 

A primeira tentativa de criação do curso de Psicologia da Universidade Federal do 

Maranhão surgiu em 1971, quando foi solicitada ao Departamento de Psicologia a elaboração de 

um projeto que promovesse a habilitação de psicólogos. O Departamento já existia desde 1970, no 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e era composto por profissionais com formação nas 

áreas de Pedagogia e Filosofia, ministrando disciplinas de Psicologia nos cursos de graduação da 

UFMA. 

O Departamento de Psicologia, ao longo do tempo – três décadas -, veio preparando-se 
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para a criação do curso de Psicologia. Apesar de muitos fatores contrários, entre eles a escassez 

de recursos financeiros, a distância geográfica em relação aos outros grandes centros e a pouca 

qualificação dos docentes, houve persistência dos professores do Departamento de Psicologia em 

conseguir seu objetivo. A vontade de criar o curso fez com que o Departamento adotasse 

diferentes estratégias, como pesquisa junto à comunidade, Semanas de Psicologia e a realização 

de cursos de atualização e especialização na própria instituição, objetivando sondar as 

possibilidades do mercado de trabalho, a clientela interessada no curso, informar sobre o campo 

psicológico e favorecer trocas de experiências. 

A intenção do grupo de professores era chamar a atenção da Administração Superior da 

UFMA para a necessidade da criação do curso uma vez que muitos candidatos deixavam de lado a 

opção pela Psicologia, devido à falta de recursos para cursá-la em outro Estado. 

Somente em 1986 a Administração Superior da UFMA solicitou ao Departamento de 

Psicologia que enviasse, em caráter de urgência, uma proposta simplificada de criação do curso de 

Psicologia, com as habilitações de Bacharelado e Licenciatura, visando à oferta de vagas ao 

concurso vestibular em julho desse mesmo ano. Em abril de 1987, a proposta foi devolvida para a 

elaboração do projeto definitivo, mas o teor do documento não afirmava que esse seria criado de 

imediato, informando apenas que era de interesse da Administração Superior dar prosseguimento 

ao estudo de criação de novos cursos na UFMA. 

O projeto do curso ficou pronto em janeiro de 1988 e foi encaminhado à Pró-Reitoria de 

Graduação para apreciação e aprovação. Em julho de 1988, deveria ter sido votado no Conselho 

Universitário, mas foi retirado de pauta, a pedido da Administração Superior, por falta de recursos 

necessários à implantação de um novo curso à época. O projeto, depois de reformulado, só 

retornou em outubro de 1990 a pedido dos Colegiados Superiores para ser votado (Projeto..., 

1988; passim). 

Isso, contudo, somente aconteceu depois de dois anos da entrega do projeto e vinte 

anos após a tentativa inicial. O primeiro curso de Psicologia no Maranhão foi então criado em 

1990, nas modalidades de Bacharelado e Licenciatura com o primeiro vestibular realizado em 

agosto de 1991. As questões burocráticas e as políticas institucionais haviam impedido a criação 

do curso até então. 

O fato de já existir o Departamento de Psicologia desde 1970 e seus professores 

ministrarem disciplinas a quase todos os cursos da UFMA, foram argumentos utilizados para 

justificar a criação do curso. 

Outro ponto percebido é que havia uma ocupação de espaço nessa área, em São Luís, 

que, apesar de reduzido, acenava com possibilidades de expansão. É interessante observar que a 

UFMA demorou a perceber a importância do curso para o Estado: havia uma incoerência entre a 

solicitação do projeto e a sua efetivação, principalmente em relação ao prazo dessa implantação. 

Convém destacar que durante o tempo de espera, foram criados seis outros cursos, distribuídos 

nas áreas humana, médica e técnica. 
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O nível de insatisfação dos professores do Departamento de Psicologia era evidente, 

pois não estavam mais suportando as idas-e-vindas do projeto e principalmente as justificativas de 

prorrogar por mais tempo a implantação do curso, por não contar com situações ideais de 

funcionamento – como, aliás, é a situação até o presente (2002). 

O dado mais importante para a criação do curso foi a escolha das habilitações de 

Bacharel e Licenciado. Após o ingresso no curso e ao tomarem conhecimento tratar-se somente 

dessas habilitações, os alunos insatisfeitos organizaram-se em protestos e reivindicações visando 

a criação da habilitação de Formação de Psicólogo. A necessidade de implantação dessa 

habilitação surgiu de imediato considerando os momentos de tensão vivenciados pelos alunos e 

ainda, o curso ter sido no primeiro vestibular o 2º mais concorrido e no segundo vestibular ter caído 

para a 11º colocação. Esse fato envolveu toda a universidade, a comunidade de São Luís, e 

posteriormente implicou na criação do curso de Psicologia do Centro Universitário do Maranhão 

(UniCEUMA) (Projeto..., 1993a; f. 7). 

Apesar da demora do Projeto, a comunidade só estava informada de que seria criado o 

curso de Psicologia, mas não sabia como este estava estruturado. Não houve por parte da UFMA 

e nem do Departamento de Psicologia maiores esclarecimentos sobre que tipo de profissional 

estava sendo proposto. A habilitação Formação de Psicólogo só foi aprovada e efetivada em 1994. 

O curso de Psicologia da UFMA tem, portanto, apenas doze anos de funcionamento e a 

primeira turma de graduados formou-se em 1997 com 18 alunos. Hoje (2002) temos um total de 

121 (cento e vinte e um) alunos formados. O curso tem entrada única anual de 36 vagas (a partir 

de 2002), devendo-se isto às dificuldades enfrentadas até o momento – pelo número reduzido de 

professores e pelo sistema adotado (semi-seriado). 

No que se refere ao reconhecimento do curso, foram realizadas até o momento duas 

visitas pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC), sendo a primeira em julho de 1999 e a 

segunda em setembro de 2000. 

O parecer final da primeira visita foi pouco favorável, com recomendações assumindo 

caráter de exigência, entre elas a capacitação docente, a ampliação do quadro com professores 

permanentes, a adequação das salas de aula ao tamanho das turmas e a expansão e atualização 

do acervo bibliográfico, determinando-se o prazo de três meses para que fossem implementadas 

pela Instituição. Essa visita causou transtornos para o curso, principalmente para os alunos já 

graduados, pois estes necessitavam do reconhecimento para poder atuar no mercado de trabalho. 

A segunda visita aconteceu em setembro de 2000. A Comissão, depois de verificar o 

cumprimento das recomendações anteriores, considerou-as cumpridas em grande parte. Para o 

plano de capacitação docente foi firmado um convênio nos moldes de Mestrado Interinstitucional 

entre a Universidade Federal do Maranhão e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UFMA/UERJ). As salas de aula foram ampliadas e adquiridos livros e periódicos para o acervo 

bibliográfico. No entanto, o curso novamente não foi reconhecido devido a grande carência para o 

funcionamento do Laboratório Animal e do Núcleo de Psicologia Aplicada – NPA, exigindo a 
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separação física dos mesmos a fim de assegurar as condições éticas e sanitárias desses 

ambientes, o que até o momento (2002) não foi concluído. Desse modo foi estabelecido o prazo de 

6 (seis) meses para o atendimento desses pontos. 

Em junho de 2001, foi enviado o Relatório MEC/SESu, reconhecendo o curso de 

Psicologia, nas modalidades de Licenciatura e Formação de Psicólogo pelo prazo de 1 (um) ano, 

após considerar que havia 74 alunos graduados. No entanto, somente em julho de 2002 foi 

possível atender à recomendação de ampliação do quadro docente, quando foi realizado concurso 

para admissão de três professores, o que ainda não é suficiente para atender às demandas do 

curso, que mantém a contratação de 10 professores substitutos para suprir essa demanda. A 

terceira visita está prevista para o ano de 2002, a fim de se obter a renovação do reconhecimento 

e até o momento não ocorreu (abril/2002). 

O curso encontra-se com nova proposta de reformulação com as seguintes 

modificações: concentrar as atividades de sala de aula somente no turno vespertino, o que ainda 

não foi possível devido à extensa carga horária, a volta do sistema de créditos, a reintrodução da 

habilitação de Bacharelado e revisão da Resolução que aprovou o curso no que se refere às 

opções excludentes na escolha das habilitações, onde o aluno só tem acesso a outra habilitação 

se prestar novo vestibular ou se houver vagas para graduados (Projeto..., 2000, f. 1). 

A partir de 1998 surge o segundo curso de Psicologia, este no Centro Universitário do 

Maranhão. As justificativas para a criação desse curso foram desde a organização (geográfica) do 

Estado do Maranhão, o número limitado de vagas oferecidas pela UFMA, que não atenderia à 

demanda com apenas 30 (trinta) vagas anuais, não conseguindo oferecer oportunidades à maioria 

dos interessados em graduar-se no curso, por inicialmente o curso da UFMA não oferecer a 

habilitação de Formação de Psicólogo e o grande número de pessoas interessadas nos turnos 

vespertino e noturno. 

Para a criação do curso de Psicologia do Centro Universitário do Maranhão – 

UniCEUMA, foi elaborado um projeto de autorização em 1993, justificando-se a necessidade social 

de sua criação.  

Em seu projeto de autorização encaminhado em 1994, o UniCEUMA solicitou 240 

(duzentos e quarenta) vagas anuais distribuídas em 120 (cento e vinte) por turno (diurno e 

noturno), com regime escolar seriado anual para a habilitação de Formação de Psicólogo. 

Após o envio do projeto de autorização, a Comissão de Especialistas de Ensino de 

Psicologia da Secretaria de Educação Superior procedeu à avaliação do projeto do curso de 

graduação em Psicologia do UniCEUMA e emitiu o Parecer Conclusivo não recomendando a 

autorização solicitada. 

Em atendimento a essa solicitação, o UniCEUMA em novembro de 1997, respondeu 

comentando os itens do relatório do Parecer, posicionando-se contrário a alguns conceitos 

insatisfatórios, especificamente no que se refere à caracterização do curso, no tocante ao regime 

escolar (vagas, turnos, turmas), à estrutura curricular (insuficiência ou inexistência de algumas 
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informações no Projeto Pedagógico) e ao corpo docente (política de remuneração). 

Em sua análise o UniCEUMA considerou a pontuação obtida no Projeto Pedagógico, 

favorável ao prosseguimento de autorização do curso, haja vista os conceitos satisfatórios nos 

outros itens como a necessidade social (demanda por vestibular, importância para a região), a 

estrutura curricular (compatibilização da carga horária ao conteúdo), a biblioteca (acervo, área 

física, plano de expansão) e a infra-estrutura física (edificação, salas de aulas, laboratórios, 

equipamentos). 

Um dado que fortaleceu a autorização do funcionamento foi a afirmação do Secretário e 

Presidente do Conselho Estadual de Saúde do Maranhão da inexistência de curso de Psicologia 

no Estado com Formação de Psicólogo. Parece que houve, no mínimo, uma falta de informação, 

considerando-se a existência do curso de Psicologia criado pela UFMA em 1991, que já graduara 

seus primeiros alunos, em Formação de Psicólogo, naquele ano de 1997. 

O projeto do UniCEUMA teve uma séria dificuldade inicial – na mesma época, havia 153 

pedidos de abertura de novos cursos de Psicologia no país -, razão pela qual o Conselho Nacional 

de Saúde indeferiu o pedido, seguindo o parecer do Conselho Federal de Psicologia. 

Posteriormente, 13 processos tiveram voto favorável, entre eles o do UniCEUMA. A criação de 

novos cursos de Psicologia no país era uma questão que vinha sendo discutida e analisada pelas 

entidades representativas (sindicatos e conselhos), em eventos realizados pela categoria. Embora 

tendo sido autorizado a funcionar, alguns pontos foram levantados como necessários pela 

Comissão de Verificação: aprovação de plano de cargos e salários de pessoal, contratação de 

docentes em regime integral, redefinição do perfil do profissional psicólogo, entre outras. 

Em janeiro de 1998 o projeto de autorização para o funcionamento do curso foi 

apreciado pela Comissão de Verificação do MEC, que confirmou a necessidade social apresentada 

no projeto a partir da alta demanda por vestibular, a necessidade de profissionais na área da 

Psicologia e a ausência de um curso com formação regular de psicólogos, mas também avaliou 

que 240 (duzentos e quarenta) vagas seria um número excessivo, o que implicaria lançar no 

mercado cerca de 200 (duzentos) profissionais por ano, muito além da necessidade deste - um 

universo superdimensionado -, o que ocasionaria acelerada saturação de profissionais, dificultando 

a manutenção da qualidade almejada pela instituição. Recomendou, então, o funcionamento do 

curso de Psicologia com a abertura de 120 (cento e vinte) vagas, possibilitando uma gradação na 

ocupação do mercado profissional (Projeto..., 1993b; não paginado). 

Embora a instituição já houvesse alterado o quadro docente, objetivando a autorização, 

a comissão considerou-o ainda fraco, mesmo apresentando formação compatível com disciplinas 

que se propunham a ministrar, sugerindo que a mesma fizesse um planejamento de qualificação 

formal de seus docentes, recomendação essa que o UniCEUMA respondeu, propondo-se a 

contratar novos professores (doutores e mestres) ainda no primeiro ano do curso. Outra 

recomendação fortemente exigida pela comissão era que fosse retirada a política de remuneração 
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na forma de hora/aula para a implantação do regime de trabalho em tempo parcial e tempo 

integral. 

O parecer conclusivo autorizou o funcionamento do curso, com pontos que a Instituição 

deveria ainda atender, a saber, plano de cargos e salários de pessoal docente; redefinição do perfil 

do profissional psicólogo a ser formado, entre outros (Projeto..., 1993b; não paginado). 

Em conclusão, em fevereiro de 1998 o curso foi autorizado a funcionar com 100 (cem) 

vagas totais anuais conforme sugerido pela Câmara de Ensino Superior, cuja decisão acompanhou 

o voto do relator. Entretanto, embora tenha sido essa a decisão, o UniCEUMA oferece 100 (cem) 

vagas por semestre no vestibular. 

Para o reconhecimento do curso, o UniCEUMA apresentou um novo projeto onde aponta 

que os motivos de implantação do curso foram: o Maranhão ter à época (2001) cerca de 253 

psicólogos, de acordo com dados oferecidos pela representação do Conselho Regional de 

Psicologia (CRP) local, sendo esse um número insuficiente para atender à demanda do mercado 

que vem crescendo a cada dia, nas diversas áreas da Psicologia; por somente em 1991 os 

maranhenses terem tido acesso ao primeiro curso de graduação em Psicologia implantado pela 

Universidade Federal do Maranhão (Projeto..., 2001; 45). 

Em dezembro de 2001, foi realizada a primeira visita da Comissão Verificadora das 

condições de funcionamento do curso e em abril de 2002 foi enviado o Relatório do 

reconhecimento do curso de Psicologia, aprovado pala Câmara de Educação Superior. 

As considerações constantes neste referem-se às vagas oferecidas pelo curso, num total 

de 200 (duzentos), pois o curso havia sido autorizado com somente 100 (cem) vagas totais anuais 

pelo Conselho Nacional de Saúde e pela Comissão de Especialistas de Ensino de Psicologia da 

SESu/MEC. O UniCeuma informou que por decisão interna autorizou o aumento do número de 

vagas oferecidas, com duas entradas semestrais, distribuídas nos turnos vespertino e noturno. 

Um Conselheiro recomendou o reconhecimento do curso pelo prazo de um ano, somente 

para os alunos que ingressaram nos anos de 1998 e 1999, solicitando que o Conselho Nacional de 

Educação determinasse ao UniCEUMA o atendimento, no prazo máximo de 6 (seis) meses, das 

recomendações exigidas. 

O relator discordou da avaliação da Comissão quanto ao reconhecimento do curso 

apenas para os alunos que ingressaram nos dois primeiros anos (1998/1999), considerando que 

ficariam excluídos os alunos que ingressaram em 2000 e 2001. Também não concordou com a 

conclusão da SESu/MEC, em conceder o reconhecimento pelo prazo de um ano, considerando 

como sendo curto o prazo destinado à Instituição para o atendimento de todas as recomendações. 

Votou favoravelmente ao reconhecimento do curso pelo prazo de 3 (três) anos, com um total de 

200 (duzentos) vagas, devendo o UniCEUMA atender às solicitações da Comissão de Avaliação, 

no que se refere à implantação em curto prazo de um Plano de Carreira Docente com a fixação de 

cargas horárias que incluam, além do ensino, a preparação de aulas, pesquisa ou extensão assim 

como política de capacitação docente (Brasil, 2002, passim). 
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Observa-se que, embora o número elevado de vagas comprometa o próprio 

funcionamento do curso, o número aprovado quase alcança a proposta inicial, quando o 

UniCEUMA solicitou, no projeto de autorização, 240 (duzentos e quarenta) vagas para o curso. 

O curso encontra-se formando a primeira turma (dez/2002), mas durante esse pequeno 

espaço de tempo passou por sucessivas reformulações curriculares, devido à ênfase inicial na 

área comportamental. Parece haver uma prática no curso voltada para a atualização dos currículos 

em atendimento às solicitações do MEC e às reivindicações dos alunos. Essa prática, segundo os 

informantes, é decorrente de uma comissão permanente de atualização curricular, visando a 

melhoria da qualidade do ensino e o enxugamento do curso. 

 

Conclusões 

 

O propósito deste trabalho foi apresentar como se estruturou a área psicológica no 

Estado do Maranhão. Constatou-se que o processo de conquista de espaço próprio da psicologia 

no Maranhão ocorreu de forma lenta, já que o pouco conhecimento da população do Estado em 

relação à profissão indicava claramente que as condições maranhenses (históricas, culturais, 

econômicas) ainda não eram propícias a este tipo de atividade profissional. Soma-se a isto a 

demora na criação de um curso de Psicologia e a escassez de oferta de trabalho, com raras 

oportunidades para o psicólogo. Os poucos profissionais então existentes nas décadas de 70 e 80 

na cidade de São Luís, tiveram dificuldades para obter o reconhecimento, pela população, desse 

campo específico de atuação.  

Na trajetória descrita acima, observamos que a Psicologia no Maranhão percorreu 

caminhos semelhantes aos que são apontados por diversos historiadores em relação ao seu 

percurso em outros pontos do território nacional, como a presença e a contribuição decisiva de 

pioneiros, e a difusão da psicanálise. A presença de múltiplas instituições psicanalíticas em São 

Luís, surgidas desde os anos oitenta, possibilitou que um de nossos informantes declarasse que 

“[...] a Psicanálise chegou antes da Psicologia”. 

A pesquisa revelou ainda que o curso de Psicologia da Universidade Federal do 

Maranhão vem ultrapassando aos poucos as dificuldades e barreiras, conseguindo fornecer uma 

formação de qualidade à comunidade maranhense e que o curso de Psicologia do Centro 

Universitário do Maranhão alcançou um de seus principais objetivos à época, o de oferecer um 

número maior de vagas aos interessados pela área. Além disto, a pesquisa possibilitou o resgate 

de boa parte da documentação pertinente aos assuntos abordados. Considerando-se uma quase 

tradição brasileira de perda constante de fontes primárias, dificultando a realização de trabalhos 

históricos, um objetivo não pretendido foi, assim, alcançado, o que facilitará outras investigações 

futuras.  

 

Nota: 
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1. Texto extraído de memórias escritas pela família, em folha avulsa datilografada e sem data. 
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História da Psicologia Social no Brasil 
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Introdução 

 

O interesse em estudar a produção científica publicada de Aniela Meyer-Ginsberg 

decorreu da pesquisa realizada pela autora no mestrado. Na ocasião, a autora fez uma análise 

histórica do Instituto de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo através do 

estudo dos artigos contidos no Boletim de Psicologia Experimental e Educacional (1952-54) e na 

Revista de Psicologia Normal e Patológica (1955-73), ambos periódicos científicos de difusão da 

Psicologia. Analisando as seções dessas revistas, a autora percebe a presença constante de 

doutora Aniela na maioria de seus números, ora com relatos de pesquisa, ora com impressões 

sobre congressos nacionais e internacionais dos quais participara, ora resenhando livros ou artigos 

científicos.  

Pretendendo compreender como foram sendo delineados os interesses, o pensamento e 

as preocupações de doutora Aniela ao longo de sua atividade profissional no Brasil, agregado 

também a uma manifestação de reconhecimento pela oportunidade oferecida pela Fundação 

Aniela e Tadeusz Ginsberg para que a autora desenvolvesse pesquisas é que acontece o estudo 

no Programa de Pós Graduação em Psicologia Social da PUC-SP.  

Em sua tese de doutorado a autora apresentou um panorama histórico do estado da arte 

da Psicologia no Brasil, desde seu descobrimento até fins do século XIX, baseando-se em autores 

como Lourenço Filho (1954), Massimi (1990) e Pfromm Neto (1981). Para complementá-lo, 

recorreu a trabalhos de Cabral (1950), Angelini e Agatti (1987) e Antunes (1998), que versam 

sobre as primeiras décadas do século XX, sob a ótica da História da Psicologia. Com isso, 

contextualizou o momento no qual se encontrava a Psicologia quando Aniela Ginsberg passou a 

integrar e construir este panorama. 

A personagem objeto da pesquisa, além de apresentar uma vasta e diversificada 

produção acadêmica, também atuou em centros de referência em Psicologia, junto a tantos outros 

personagens, como também foi responsável pela formação de uma escola de sucessores. A 

análise dos dados foi realizada com base em sua produção científica publicada, destacando as 

qualidades de pesquisadora de Aniela Meyer-Ginsberg. 



CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA HELENA ANTIPOFF - CDPHA 

 

21 

 

Procedimento Metodológico 

 

Uma biobibliografia foi elaborada valendo-se de todo o conjunto de documentos que 

compõem o arquivo pessoal da personagem, atualmente guardados na sede da Fundação Aniela e 

Tadeusz Ginsberg, com objetivo de compilar fatos, eventos e atividades cronologicamente, 

explicitando a vida e obra de Doutora Aniela. Em seguida foi realizada a análise de conteúdo sobre 

o conjunto de sua obra escrita, localizada e organizada para a tese, que abrange artigos, capítulos 

de livros, livros, projetos de pesquisa, resenhas críticas, resumos apresentados em congressos, 

complementada pela análise de monografias, dissertações e teses orientadas por ela e da relação 

de dissertações e teses (de doutorado e livre-docência) de cujas bancas de defesa participou. 

Entrevistas com colegas e ex-alunas de Doutora Aniela foram ainda realizadas para 

esclarecimento de aspectos levantados ao longo da análise2. A interpretação dos dados, elaborada 

com base na análise de conteúdo da produção publicada, conduziu a três fases a biobibliografia 

em referência. A primeira diz respeito ao período que compreendeu a data de sua chegada ao 

Brasil, em 1936, indo até 1950, ano em que marca o início da segunda fase e que se estende até 

1973, período de atuação na PUC de São Paulo. O último período abrange a fase da 

aposentadoria de Doutora Aniela até sua morte, período este em que a psicóloga continua a 

pesquisar e orientar; porém, reduz sua carga horária na instituição. 

 

A pesquisadora Aniela Meyer-Ginsberg (1902-1986) 

 

A formação acadêmica de Aniela Meyer-Ginsberg -graduação e pós-graduação- ocorreu 

na Europa no final dos anos 20, início da década de 30. Em 1927 conclui o curso de Psicologia na 

Universidade de Varsóvia e nesse mesmo ano realiza uma viagem de estudos à Alemanha, tendo 

oportunidade de estudar com Max Wertheimer, Wolfgang Köhler e Kurt Lewin em Berlim e com 

William Stern, Martha Muchow e Heinz Werner em Hamburgo. Em 1933 defende, na Universidade 

de Varsóvia, o título "Doctor Philosophiae". 

A apreciação dos dados revelou que Doutora Aniela chega à cidade de São Paulo em 

1936, vinda da Polônia, acompanhando seu marido, que trabalharia em uma instituição financeira. 

Com doutorado em Filosofia, fato significativo na década de 30, no país, pois ainda eram muito 

raros os profissionais com o título "Doctor Philosophiae", Doutora Aniela chega ao Brasil e logo 

inicia suas atividades como psicóloga. Foi em São Paulo que teve início o desenvolvimento da 

carreira profissional da psicóloga, inicialmente colaborando com Noemy da Silveira Rudolfer no 

Laboratório de Psicologia Educacional do Instituto de Educação "Caetano de Campos", já em 

1936, na realização de pesquisas, como também na Escola Livre de Sociologia e Política, dirigindo 

o Laboratório de Psicologia Social anexo à referida cadeira entre 1937 a 1940. No início dos anos 

40 trabalhou, junto com Betti Katzenstein, na organização e funcionamento do Centro de 
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Orientação Profissional do Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT-SP), no qual 

ficará ligada até 1958, apesar de algumas interrupções. Ainda nesse período atuou como Técnica 

da Divisão de Seleção e Orientação Profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI-SP), utilizando-se sobretudo da Psicologia Aplicada à organização do trabalho. Publicou 

artigos sobre Psicologia do Anúncio, o Psicodiagnóstico de Rorschach e a distância social entre os 

escolares em revistas como os Arquivos Brasileiros de Psicotécnica, Boletim de Psicologia, Revista 

do Arquivo, Psychological Bulletin e Journal de Psychiatrie Infantile, entre outros, além de ter 

participado da 1ª. Jornada Brasileira de Psicologia (1943), organizada por Helena W. Antipoff, em 

Belo Horizonte e do 1º. Congresso Paulista de Psicologia, Neurologia, Psiquiatria, Endocrinologia, 

Medicina Legal e Criminologia (1938), em São Paulo, entre outros. Em 1946 desvincula-se do 

IDORT porque seu marido é transferido para Salvador (BA) e lá ministra cursos sobre técnicas de 

aplicação de testes e mensuração de diferenças individuais na atual UFBA (BA). Em 1948, 

residindo no Rio de Janeiro, integra o corpo científico do Instituto de Seleção e Orientação 

Profissional (ISOP-RJ) da Fundação Getúlio Vargas. 

No início dos anos 50, já naturalizada brasileira, é convidada pelo médico e psiquiatra 

Enzo Azzi para organizar e dirigir o Centro de Orientação Psicológica do Instituto de Psicologia da 

PUC-SP. Filiou-se, na época, à Sociedade de Psicologia de São Paulo e passa a publicar com 

regularidade no periódico dessa instituição. Participou de 12 eventos científicos, metade deles no 

exterior. Suas publicações versavam sobre pesquisas relacionadas com o Psicodiagnóstico de 

Rorschach, a diversidade étnica e social, a orientação profissional e sobre uma investigação 

relacionada com ladrões habituais, no Boletim do Instituto de Psicologia Experimental e 

Educacional, posteriormente a Revista de Psicologia Normal e Patológica. Escreveu, também em 

1953, capítulo intitulado "Psicologia Diferencial" no livro organizado por Otto Klineberg, A 

Psicologia Moderna, que marcou época no desenvolvimento da Psicologia no nosso meio.  

Dos anos 60 a 80 continuou publicando trabalhos sobre o Psicodiagnóstico de Rorschach 

e realizou pesquisas com imigrantes e migrantes, as quais deram origem ao livro de sua autoria 

Um Estudo Psicológico de Imigrantes e Migrantes, publicado em 1964. Além disso, participou em 

bancas examinadoras de cursos de especialização, mestrado, doutorado e concurso de Livre-

Docência e de professor titular nesse período, como também orientou monografias, dissertações e 

teses. Apesar de ter assumido atividades de docência, cargos administrativos e diretivos, 

continuou publicando e participando continuamente de eventos científicos. Principalmente nos 

anos 70 e 80 recebeu subvenções dos principais órgãos de fomento à pesquisa para suas 

investigações3. Por meio da análise e interpretação dos dados, a autora do trabalho destacou 

aspectos da carreira de Aniela Ginsberg, principalmente sua dedicação à pesquisa na área de 

Psicologia Social, deixando claro o efetivo aporte da psicóloga para o desenvolvimento de uma 

Psicologia Social brasileira e para o desenvolvimento de uma tradição séria e inovadora de 

pesquisa no país. Corrobora com essa afirmação o empenho de Doutora Aniela na constituição do 

pós-graduação em Psicologia Social com o professor Joel Martins e Silvia Lane, já que o Instituto 
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de Psicologia deixa de existir e era preciso garantir aos alunos a continuidade de suas pesquisas, 

à universidade a formação de psicólogos e aos pesquisadores o desenvolvimento de suas 

carreiras.  

Sua contribuição para a especificidade de uma Psicologia Social brasileira e até mesmo 

latino-americana deve-se, sobretudo, pelo esforço constante de adequação das técnicas, métodos 

e temas da Psicologia internacional para estudar as especificidades do contexto brasileiro, como 

também seu interesse no estudo das diversas identidades e grupos, que é o que mais caracteriza 

o contexto latino-americano, especialmente o brasileiro, fazendo uso de método comparativo em 

sua investigações. 

 

Considerações Finais 

 

Foi possível a verificação, tanto na esfera quantitativa como na qualitativa, como a 

trajetória de Aniela Ginsberg contribuiu para o desenvolvimento da Psicologia no Brasil, seja pela 

originalidade e pioneirismo na escolha dos temas de pesquisa; seja por sua inserção em 

instituições como o Laboratório de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo, Escola Livre de Sociologia e Política, IDORT, SENAI, ISOP-RJ e 

Centro de Orientação Psicológica do Instituto de Psicologia da PUC-SP; seja por sua ativa 

participação em associações, em eventos e órgãos de divulgação científica nacionais e 

internacionais; seja por suas atribuições administrativas ao ocupar cargos diretivos; seja em 

atividades universitárias na orientação e análise de produções científicas, além de participações 

em bancas em nível universitário. 

Esta personalidade da Psicologia no Brasil contribuiu, não só para o desenvolvimento da 

Psicologia Social, como também para as áreas de Psicologia Clínica, do Trabalho e Educacional, 

tanto em termos de pesquisa como no exercício profissional. Uma outra particularidade de Doutora 

Aniela era considerar o sujeito da vida científica a comunidade, o grupo, e não o indivíduo isolado; 

ela também acreditava em projetos extensos em termos de tempo, justamente porque abrangiam 

grandes amostras de populações diversificadas para análises interculturais. Era dessa maneira 

que via a constituição da sociedade científica à qual pertencia. 

Existe hoje, por vontade testamentada do casal Ginsberg, a Fundação Aniela e Tadeusz 

Ginsberg, uma instituição cujo principal objetivo era proporcionar aos alunos uma extensão na sua 

formação, através principalmente de desenvolvimento de projetos de pesquisa. Atualmente vem 

atribuindo prêmios a trabalhos de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso e bolsas 

restituíveis, marca esta que o casal quis atribuir à Fundação que leva seu nome: "um espaço onde 

é garantido ao aluno a continuidade nos estudos e seu envolvimento em projetos científicos, 

compondo grupos de pesquisa". 

 

Notas: 
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1. Doutora em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; membro do Núcleo de Estudos em 
História da Psicologia da PUC-SP 
2. Concederam entrevistas à Mônica Leopardi Bosco de Azevedo Jadwiga M. Mielsynska, Aidyl M. de Queiroz Pérez-
Ramos, Silvia Tatiana Maurer Lane, Sylvia Morbach Portella, Sheila Regina de Almeida, cujas transcrições encontram-se 
nos arquivos da Fundação Aniela e Tadeusz Ginsberg. 
3. CNPq e Fapesp foram as agências de fomento que subsidiaram projetos de pesquisa orientados por Doutora Aniela 
Ginsberg entre os anos 1962 a 1985. 
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Mônica Leopardi Bosco de Azevedo 
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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

 Fundação Aniela e Tadeusz Ginsberg 
 

Palavras-chave: História da Psicologia Social, Psicologia, Aniela Meyer-Ginsberg 

 

Introdução 

 

Defendida em maio de 2002, a tese de doutorado A obra de Aniela Meyer-Ginsberg: uma 

contribuição para a História da Psicologia Social no Brasil nos conduziu a outros 

desmembramentos possíveis. Um deles é o vídeo documentário realizado, uma vez que a autora é 

um dos membros do Grupo de Trabalho História e Memória da Psicologia, grupo este criado em 

1999 no CRP-SP, que acompanhou e coordenou a execução de quatro vídeos documentários. O 

principal objetivo desses vídeos é o registro a trajetória dos psicólogos pioneiros paulistas1 como 

forma de preservar a memória da profissão e colaborar na construção da identidade dessa 

categoria profissional. 

Com experiência prévia nesse tipo de pesquisa e trabalho, já que a autora, em parceria 

com Maria Fernanda Costa Waeny, coordenou e foi pesquisadora responsável pelo vídeo 

documentário "Pioneiro da Psicologia do Esporte: João Carvalhaes", um dos quatro vídeos 

componentes do conjunto realizado pelo Grupo de Trabalho supra citado, Mônica Leopardi Bosco 

Azevedo responsabiliza-se agora pela coordenação do registro, em forma de fita VHS editada, da 

vida, obra e legado de Aniela Meyer-Ginsberg. Acontece também no período em que a 

pesquisadora encaminha ao CRP-SP a proposta da realização do vídeo em questão, através da 

Fundação Aniela e Tadeusz Ginsberg, a comemoração do centenário de nascimento de Doutora 

Aniela, mais uma razão para a realização do documentário. 

 

O vídeo documentário "A Herança de Aniela Meyer-Ginsberg: promovendo a Psicologia no 

Brasil" 

 

Em outubro de 2002 foi aceita a proposta enviada ao CRP-SP pela Fundação Aniela e 

Tadeusz Ginsberg para elaboração do vídeo documentário. 

De início, duas frentes de pesquisa foram acionadas: uma que se refere à história 

pessoal dessa psicóloga (contada com base em depoimentos de colegas de trabalho e amigos 2, 
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como também através da análise de documentos, dentre os quais certificados, diplomas, 

homenagens e títulos recebidos, fotografias, cartões postais, discos de vinil, cartas, livros, artigos, 

que compõem o inventário da mesma) e outra vinculada ao seu percurso profissional e acadêmico, 

onde foram destacados temas específicos tais como: atuação em diversas instituições onde o 

serviço de Psicologia se dava predominantemente através da Psicologia aplicada, sua marcante 

participação em congressos nacionais e internacionais com apresentação de resultados de 

pesquisa, seu envolvimento com projetos de pesquisa inter e intraculturais, dialogando sempre 

com outras áreas das ciências humanas, sociais e biológicas, sua participação e responsabilidade 

frente à criação do pós graduação em Psicologia Social da PUC-SP junto com Joel Martins e Silvia 

Lane. Relativo ainda à essa segunda frente, ouviu-se alunos que usufruíram de prêmios e bolsas 

concedidos pela Fundação Aniela e Tadeusz Ginsberg, herança deixada pela psicóloga com 

objetivo de proporcionar aos mesmos uma extensão na sua formação, através principalmente de 

projetos de pesquisa.  

A existência de um depoimento de Doutora Aniela gravado em áudio em 1983 3, 

arquivado no Museu da Imagem e do Som e na Biblioteca do Instituto de Psicologia da USP, nos 

fez solicitar à Academia Paulista de Psicologia a autorização para seu uso. Entretanto, como a 

qualidade do áudio está bastante comprometida, nos foi permitida a reprodução de trechos da fala 

de Doutora Aniela por uma atriz. 

Além da análise realizada sobre a obra escrita publicada pela psicóloga em ocasião do 

doutoramento, a pesquisadora organizou um inventário, composto pelo conjunto de documentos 

deixados por Doutora Aniela e seu marido Tadeusz Ginsberg. A aproximação que aconteceu frente 

a esse conjunto possibilitou informações importantes e necessárias para auxiliar o roteirista na 

construção do argumento do vídeo, norteador para a compreensão de quem foi e o que fez esta 

psicóloga em São Paulo e no Brasil. Para tanto, foi feita a transcrição da única entrevista gravada 

em áudio da personagem, de onde selecionou-se trechos importantes para comporem o vídeo; 

selecionou-se manuscritos e documentos que ilustrariam o roteiro e a argumentação proposta, 

como também destacou-se material publicado (capa de livros, capítulos e artigos publicados) e 

também trechos de artigos publicados para serem incorporados ao registro. O arquivo iconográfico 

de Doutora Aniela, composto por fotografias e cartões postais foi catalogado e dele selecionadas 

diversas fotos, imprescindíveis quando da edição do material. Os discos encontrados no arquivo 

pessoal do casal foram gravados em vitrola antiga, capaz de reproduzir discos em 33 rpm e 78 

rpm, a fim de comporem a trilha sonora do vídeo. 

Após uma primeira edição provisória do vídeo, a atual diretora da Fundação Aniela e 

Tadeusz Ginsberg com a coordenadora e colegas do Núcleo de Estudos em História da Psicologia 

e a pesquisadora sugeriram alterações na edição do vídeo final, a fim de corrigir e contemplar 

informações imprecisas e/ou inexistentes, ou mesmo de complementar dados tratados no 

documentário considerados imprescindíveis para a compreensão sobre quem foi Doutora Aniela na 

Psicologia. 
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Participaram do processo de elaboração do vídeo documentário os seguintes 

profissionais: Fernão da Costa Ciampa: Direção; Júlia Malvezzi: Assistente de Direção; Mônica 

Leopardi Bosco de Azevedo: Pesquisadora; João Abdalla: Roteirista; Marcelo Müller: Assistente de 

Roteiro; Cristian Bueno Garcia: Edição; Marcelo Santa Rosa, Cristian Bueno Garcia e Fernão da 

Costa Ciampa: Câmeras.  

 

Aniela Meyer-Ginsberg: dados biobibliográficos (1902-1986) 

 

A formação acadêmica de Aniela Meyer-Ginsberg -graduação e pós-graduação- ocorreu 

na Europa no final dos anos 20, início da década de 30. Em 1927 conclui o curso de Psicologia na 

Universidade de Varsóvia e nesse mesmo ano realiza uma viagem de estudos à Alemanha, tendo 

oportunidade de estudar com Max Wertheimer, Wolfgang Köhler e Kurt Lewin em Berlim e com 

William Stern, Martha Muchow e Heinz Werner em Hamburgo. Em 1933 defende, na Universidade 

de Varsóvia, o título "Doctor Philosophiae". 

Doutora Aniela chega à cidade de São Paulo em 1936, vinda da Polônia, acompanhando 

seu marido, que trabalharia em uma instituição financeira. Com doutorado em Filosofia, fato 

significativo na década de 30, no país, pois ainda eram muito raros os profissionais com esse título, 

logo inicia suas atividades como psicóloga. Foi em São Paulo que teve início o desenvolvimento da 

carreira profissional da psicóloga, inicialmente colaborando com Noemy da Silveira Rudolfer no 

Laboratório de Psicologia Educacional do Instituto de Educação "Caetano de Campos", já em 

1936, na realização de pesquisas, como também na Escola Livre de Sociologia e Política, dirigindo 

o Laboratório de Psicologia Social anexo à referida cadeira entre 1937 a 1940. No início dos anos 

40 trabalhou, junto com Betti Katzenstein, na organização e funcionamento do Centro de 

Orientação Profissional do Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT-SP), no qual 

ficaria ligada até 1958, apesar de algumas interrupções. Ainda nesse período atuou como Técnica 

da Divisão de Seleção e Orientação Profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI-SP), utilizando-se sobretudo da Psicologia Aplicada à organização do trabalho. Publicou 

artigos sobre Psicologia do Anúncio, o Psicodiagnóstico de Rorschach e a distância social entre os 

escolares em revistas como os Arquivos Brasileiros de Psicotécnica, Boletim de Psicologia, Revista 

do Arquivo, Psychological Bulletin e Journal de Psychiatrie Infantile, entre outros, além de ter 

participado da 1ª. Jornada Brasileira de Psicologia (1943), organizada por Helena W. Antipoff, em 

Belo Horizonte e do 1º. Congresso Paulista de Psicologia, Neurologia, Psiquiatria, Endocrinologia, 

Medicina Legal e Criminologia (1938), em São Paulo, entre outros. Em 1946 desvincula-se do 

IDORT porque seu marido é transferido para Salvador (BA) e lá ministra cursos sobre técnicas de 

aplicação de testes e mensuração de diferenças individuais na atual UFBA (BA). Em 1948, 

residindo no Rio de Janeiro, integra o corpo científico do Instituto de Seleção e Orientação 

Profissional (ISOP-RJ) da Fundação Getúlio Vargas. 
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No início dos anos 50, já naturalizada brasileira, é convidada pelo médico e psiquiatra 

Enzo Azzi para organizar e dirigir o Centro de Orientação Psicológica do Instituto de Psicologia da 

PUC-SP. Filiou-se, na época, à Sociedade de Psicologia de São Paulo e passa a publicar com 

regularidade no periódico dessa instituição. Participou de 12 eventos científicos, metade deles no 

exterior. Suas publicações versavam sobre pesquisas relacionadas com o Psicodiagnóstico de 

Rorschach, a diversidade étnica e social, a orientação profissional e sobre uma investigação 

relacionada com ladrões habituais, no Boletim do Instituto de Psicologia Experimental e 

Educacional, posteriormente a Revista de Psicologia Normal e Patológica. Escreveu também em 

1953 capítulo intitulado "Psicologia Diferencial" no livro organizado por Otto Klineberg, A Psicologia 

Moderna, que marcou época no desenvolvimento da Psicologia no nosso meio.  

Dos anos 60 a 80 continuou publicando trabalhos sobre o Psicodiagnóstico de Rorschach 

e realizou pesquisas com imigrantes e migrantes, as quais deram origem ao livro de sua autoria 

Um Estudo Psicológico de Imigrantes e Migrantes, publicado em 1964. Além disso, participou em 

bancas examinadoras de cursos de especialização, mestrado, doutorado e concurso de Livre-

Docência e de professor titular nesse período, como também orientou monografias, dissertações e 

teses. Apesar de ter assumido atividades de docência, cargos administrativos e diretivos, 

continuou publicando e participando continuamente de eventos científicos. Por meio da análise e 

interpretação dos dados, a pesquisadora destacou aspectos da carreira de Aniela Ginsberg, 

principalmente sua dedicação à pesquisa na área de Psicologia Social, deixando claro o efetivo 

aporte da psicóloga para o desenvolvimento de uma Psicologia Social brasileira e para o 

desenvolvimento de uma tradição séria e inovadora de pesquisa no país. Doutora Aniela fazia uma 

Psicologia Social diferenciada, dado que transitava em outros campos, como a Sociologia, 

Antropologia, Medicina, nos levando a inferir que a pesquisadora já antecipava os caminhos que a 

Psicologia Social viria a percorrer; ou seja, voltada a dialogar com problemas da realidade 

brasileira e dialogando com as ciências afins. Vem corroborar com essa afirmação o empenho de 

Doutora Aniela na constituição do pós-graduação em Psicologia Social com o professor Joel 

Martins e Silvia Lane, já que o Instituto de Psicologia deixa de existir no início dos aos 70 e era 

preciso garantir aos alunos a continuidade de suas pesquisas. Também em 1978 publica seu 

segundo livro Um Estudo Inter e Intracultural: Atitudes e Personalidade de Universitários, fruto de 

uma pesquisa extensa que reuniu quatro grupos de nacionalidades distintas: italianos, poloneses, 

japoneses, brasileiros. 

Sua contribuição para a especificidade de uma Psicologia Social brasileira e até mesmo 

latino-americana deve-se, sobretudo, pelo esforço constante de adequação das técnicas, métodos 

e temas da Psicologia internacional para estudar as especificidades do contexto brasileiro, como 

também seu interesse no estudo das diversas identidades e grupos, que é o que mais caracteriza 

o contexto latino-americano, especialmente o brasileiro, fazendo uso de método comparativo em 

sua investigações. 
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Freqüentadora assídua de congressos internacionais, tanto os gerais de Psicologia 

(Suécia, 51; Bélgica, 57; Alemanha, 60; Estados Unidos,63; Rússia, 66;Inglaterra, 69; Japão, 72; 

França, 76; Alemanha, 80; México, 84) quanto de Psicologia Aplicada (França, 53; Inglaterra, 55; 

Itália, 58; Dinamarca, 61; Holanda, 68; Bélgica, 71; Canadá, 74; Escócia, 82) e os regionais 

Interamericanos ( Brasil, 59; México, 61; Estados Unidos, 64; Peru, 66; México, 67; Uruguai, 69; 

Brasil, 73; Colômbia, 74; Estados Unidos, 76; Peru, 79), sempre expunha suas pesquisas nos 

mesmos e representava a Psicologia brasileira na comunidade científica. 

Baseando-se nessas análises é que o argumento do vídeo documentário foi construído e 

amparou a edição final do mesmo. 

 

Notas: 

1. Foram considerados pioneiros aqueles que trabalharam para a institucionalização da Psicologia nos anos 1940-1950 e 

que de alguma maneira incentivaram ou se envolveram na regulamentação da profissão. 
2. Participaram dessa entrevista em conjunto os profissionais que conheceram e trabalharam com Doutora Aniela, com 
exceção de Mônica Leopardi Bosco de Azevedo. São elas: Maria do Carmo Guedes; Margarida Maria Pompéia Gioielli; 
Odette de Godoy Pinheiro; Regina Sonia Gattas Fernandes do Nascimento; Rosa Maria Stefanini de Macedo; Sheila Regina 
de Almeida.  
3. Este faz parte de um conjunto de depoimentos coletados, que compõem o Projeto Memória Oral da Psicologia, proposto 
pela Academia Paulista de Psicologia em parceria com o Arquivo do Estado de São Paulo.  
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PIONEIRO DA PSICOLOGIA DO ESPORTE: João Carvalhaes 
(Vídeo Documentário) 

 
Mônica Leopardi Bosco de Azevedo 

 
Maria Fernanda Costa Waeny 

Membros do Grupo de Trabalho História e Memória da Psicologia (CRP-06) e do 

Núcleo de Estudos em História da Psicologia PUC-SP  

 

Palavras-chave: Psicologia do Esporte; História da Psicologia no Brasil; Biografia. 

 

Introdução 

 

Um dos objetivos do Projeto Memória da Psicologia Brasileira do Conselho Federal de 

Psicologia é registrar depoimentos da trajetória de pioneiros da profissão como forma de preservar 

a memória e colaborar na construção da identidade do psicólogo. Foram considerados pioneiros 

aqueles que trabalharam para a institucionalização da Psicologia nos anos 1940-1950, e que de 

alguma maneira tenham incentivado ou mesmo se envolvido na regulamentação da profissão. É 

neste contexto que, privilegiando os psicólogos pioneiros do Estado de São Paulo, em 1o de 

setembro de 1999, a Comissão História e Memória do Conselho Regional de Psicologia de São 

Paulo [CRP-SP] constituiu o Grupo de Trabalho História e Memória, com a participação dos 

seguintes profissionais: Carmem Sílvia R. Taverna, Fernão Ciampa, Luis André do Prado, Maria 

Fernanda C. Waeny, Marilda Castelar e Mônica L. B. Azevedo. O Grupo manteve suas atividades 

durante a gestão 1998-2001, período no qual também participaram das reuniões e atividades deste 

GT as psicólogas Ana Cláudia J. Aleotti, Lia Baraúna, Lília M. S. Pinto dos Santos, Rita de Cássia 

M. Rapold e Solange L. de Oliveira; e os estudantes de Psicologia Cláudia de Paula e Silva, 

Mariana M. Euzébio e Thiago Endrigo da Silva, que colaboraram na pesquisa bibliográfica e 

iconográfica1. 

 

O GT História e Memória do CRP-SP 

 

O orçamento previa a realização de quatro vídeos, sendo que eles deveriam se basear 

na história oral, de modo que a prioridade recaiu sobre os pioneiros vivos. O procedimento 

seguinte foi elencar os psicólogos pioneiros, partindo-se de três perspectivas diferentes: 

entrevistas e sugestões junto a profissionais atuantes, e que resultou em uma primeira lista de 

pioneiros2; carta-convite para que os Programas de Psicologia das Universidades do Estado de 

São Paulo enviassem projetos; e divulgação no jornal do CRP-SP. 
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O nome comum às listas foi Samuel Pfromm Neto; as demais propostas versaram sobre 

Franz Victor Rudio, já falecido; Revista de Psicologia Rádice; Achim Herman Fuerstenthal, 

inviabilizado pela desistência da proponente; Maria Margarida de Carvalho (Magui), selecionado; 

História da Psicologia em Campinas, selecionado; e João Carvalhaes, selecionado. Em 

substituição ao vídeo sobre Samuel P. Netto foi selecionada a proposta sobre Betti Katzenstein 

Schoenfeldt. A idéia inicial sobre pioneiros vivos malogrou e a alternativa, portanto, foi dar 

andamento aos Projetos apresentados. Resta explicar de que modo e por quais motivos João 

Carvalhaes, já falecido, não constando na lista de pioneiros e não tendo sido proposto por qualquer 

Universidade, foi um pioneiro selecionado. 

 

O vídeo-documentário "Pioneiro da Psicologia do Esporte: João Carvalhaes" 

 

No início de 2000 a Comissão de Esportes do CRP-SP organizou o evento Encontros e 

Desencontros - Descobrindo a Psicologia do Esporte, em cuja programação estava prevista uma 

homenagem a João Carvalhaes. Esta Comissão, especialmente através de Kátia Rubio e Gisela 

Sartori Franco, convidou o GT História e Memória a participar da realização deste vídeo. O GT 

concluiu pelo pioneirismo de João Carvalhaes na área da Psicologia do esporte, e a Comissão de 

História e Memória propôs a continuidade do projeto a partir da expansão da pesquisa e da 

realização de entrevistas para a produção de um vídeo-documentário sobre esse psicólogo. 

Todo o contato foi possibilitado pela estreita relação entre Gisela S. Franco e a família 

Carvalhaes; na época das entrevistas para a homenagem já foi acordado, com a família 

Carvalhaes e com o São Paulo Futebol Clube, que pelo menos outro encontro seria necessário 

para a elaboração do vídeo-documentário. Pela Comissão Psicologia do Esporte, Gisela S. Franco 

se responsabilizou pela localização e resgate dos testes psicológicos que foram emprestados pela 

família Carvalhaes a um psicólogo (e até aquele momento não devolvidos); pela Comissão História 

e Memória, Maria Fernanda C. Waeny e Mônica L. B. Azevedo se incumbiram de organizar, 

catalogar e preparar um inventário sobre o Arquivo Pessoal de João Carvalhaes, o qual contém 

certificados, cartas, testes psicológicos, recortes de jornais, entrevistas, medalhas, revistas, livros e 

artigos gentilmente cedidos pela família; e de ampliar a pesquisa bio-bibliográfica visando a 

elaboração do argumento para o roteiro do vídeo-documentário. 

Na época da homenagem prestada pela Comissão de Esportes do CRP-SP, uma 

questão ainda em aberto marcava a carreira de João Carvalhaes, e pairava sobre ele dúvidas 

quanto à conduta ética em sua atuação profissional; a ele eram atribuídas acusações tais como 

facilitar a aprovação no exame psicotécnico de habilitação para motoristas, errar em previsões a 

respeito de jovens atletas – alguns dos quais depois internacionalmente conhecidos -, divulgar 

resultados de testes psicológicos e interferir negativamente na escalação do time da Seleção 

Brasileira de Futebol Campeã do Mundial de 1958, da qual foi o psicólogo responsável. Contudo, 

as primeiras entrevistas e os depoimentos subseqüentes para a realização do vídeo-documentário, 
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bem como a análise do Arquivo Pessoal deste psicólogo levaram a concluir que tais acusações 

são infundadas: os entrevistados foram unânimes em defender que o psicólogo nunca divulgou ou 

comentou resultados de testes psicológicos; em um artigo que não chegou a ser publicado, João 

Carvalhaes defendia o controle sobre a divulgação de material psicológico; em algumas cartas ele 

se referiu ao infeliz incidente do roubo dos testes quando do retorno da Suécia, em 1958; os testes 

psicológicos de alguns atletas da equipe campeã, e veiculados em um jornal de São Paulo, foram 

publicados sem autorização dos herdeiros; e por fim, em alguns artigos o próprio João Carvalhaes 

admitia a parcialidade, imprecisão e falta de base teórica para o trabalho que então empreendia 

sobre Psicologia aplicada ao esporte. Tais dados sugeriram, antes, as dificuldades e desafios de 

quem está inaugurando uma área de atuação. E tal foi, portanto, o principal argumento que norteou 

o roteiro do vídeo-documentário. 

Para uma pesquisa mais aprofundada sobre o pioneirismo de João Carvalhaes na 

Psicologia do Esporte e sua contribuição à Psicotécnica e à História da Psicologia no Brasil, é 

preciso estruturar novas entrevistas, eleger outros depoentes e aprofundar aspectos dos 

depoimentos já realizados; é necessário também ampliar a revisão bibliográfica de livros, filmes e 

artigos (publicados ou não) sobre Psicologia do esporte, sobre João Carvalhaes; elaborar uma 

pesquisa mais refinada em bibliotecas e arquivos públicos, jornais e revistas da época, a exemplo 

de “O Estado de São Paulo”, “Folha da Tarde”, “Diário Popular”, “Gazeta Esportiva”, “Última Hora”, 

“Manchete”, “O Cruzeiro”, “Equipe”, “O Esporte”; por fim, solicitar acesso ao material já filmado, e 

que não foi editado, e à tabela e relatório (este em execução) sobre o Arquivo Pessoal de João 

Carvalhaes. O item seguinte, “João Carvalhaes, dados bio-bibliográficos”, relaciona algumas das 

atividades e publicações do autor já catalogadas3. 

 

João Carvalhaes, dados bio-bibliográficos (1917 - 1976) 
 

Estudou na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, fez curso de 

aperfeiçoamento em PMK, estágio no Instituto de Polícia Técnica sobre acidentes de trânsito, 

curso sobre Administração Pessoal no IDORT. 

Trabalhou na Fundação Getúlio Vargas, Estrada de Ferro Sorocabana, Casa Anglo-

Brasileira S.A., CMTC, BCN, VASP, Phebo, Metrô, Serbank, Thompson Company do Brasil, Light. 

Desde 1954 se interessou pela Psicologia do esporte, tendo trabalhado no São Paulo 

Futebol Clube, no Curso de Jurados e Juízes da Federação Paulista de Pugilismo, na Escola de 

Árbitros da Federação Paulista de Futebol. 

Participou do II Congresso Internacional de Psicologia do Esporte, I Encontro de 

Preparadores Físicos de Futebol do Estado de São Paulo, II Congresso de Direito Social, V 

Congresso Nacional da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, VI Congresso 

Interamericano de Psicologia, IV Jogos Pan-Americanos, Congresso Americano de Medicina do 

Trabalho, III Congresso Pan-Americano de Medicina do Trabalho, V Congresso Internacional de 
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Psicodrama, I Congresso Internacional de Comunidade Terapêutica, XIV Congresso 

Interamericano de Psicologia. 

Foi membro do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, 

Sociedade de Psicologia de São Paulo, International Society of Sports Psychology, Associação 

Brasileira de Psicologia Aplicada, Associação Brasileira de Psicologia Esportiva e Atividade Física. 

Foi repórter de boxe sob o pseudônimo João do Ringue; publicou artigos tais como 

“Algumas considerações sobre a inteligência do atleta de futebol”, “A pesquisa na propaganda”, 

“Alguns fatores psicológicos da produtividade”, “A psicotécnica a serviço da segurança no 

trabalho”, “Psicologia – revolução brasileira na história do futebol universal”, “Dê personalidade ao 

vendedor”, “O vendedor é um mau comprador?”, “Improvisação, em massa, de técnicos”, 

“Correlação entre o estado psicológico e o rendimento do atleta no futebol e conseqüente 

prognóstico da performance”, “Teatro, Psicologia e prevenção de acidentes”, “Sociometria e 

experimentação de dinâmica de grupo no futebol”, “Duas experiências de descondicionamento 

psicológico numa equipe de futebol”. 

Alguns artigos sobre sua atuação na Psicologia do Esporte foram publicados em jornais 

de grande circulação, entre os quais, “João Carvalhaes fala de seu trabalho”, “João Carvalhaes 

virou assunto do dia para os jogadores”, “Não há jururus na seleção ... Carvalhaes peça útil na 

máquina da seleção”, “Obrigação da CBD: passaporte para Carvalhaes”, “Os paraguaios gostariam 

de contar também com um João Carvalhaes”, “Carvalhaes, um dos motivos da vitória dos 

brasileiros”, “Testes psicotécnicos rigorosos a todos os jogadores do Brasil”, “Carvalhaes: hipnose 

é doping mental e por isso altamente nociva ao atleta”. 

Desta experiência resultaram também um teste psicológico denominado “Teste JC” (à 

época editado pela Vetor), e o livro Um Psicólogo no Futebol – Relatos e Pesquisa. 

 

Notas: 

1. Os dados constam de relatórios da Comissão História e Memória do CRP-SP, acervo das autoras. 

2. Os membros do GT tinham algum tipo de contato com os profissionais que sugeriram nomes de pioneiros, e isso de certo 
modo agilizou o andamento do Projeto. Colaboraram com esta primeira lista Aidy M. de Queiróz Péres-Ramos, Arrigo 
Leonardo Angelini, Maria do Carmo Guedes, Mathilde Neder e Silvia Tatiana Maurer Lane. Porém, o GT sabia que esta 
primeira relação não contemplava todos os psicólogos pioneiros. 
3. Acervo das autoras; para maiores informações, enviar correspondência eletrônica. 
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A IDÉIA DE CIÊNCIA COMO BASE DO CONHECIMENTO NO 
SÉCULO XVIII: apontamentos acerca da contribuição de Mathias 

Aires 
 

Marcelo Botosso 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Universidade de São Paulo - Ribeirão 

Preto 
 
Palavras-chave: História das ciências, história das idéias psicológicas, Brasil colônia. 

 
 

Introdução 
 

"Um bom olhar é aquele que vê no visível, o invisível". Estas são palavras de 2500 anos 

que mantêm ainda sua atualidade. Heráclito, filósofo grego, referia-se à diferença entre aparência 

e essência. Vivemos em um mundo de aparências. Mas quanto de essência normalmente 

percebemos naquilo que nos cerca? 

É sabido que o universo é formado por espaço vazio. Mesmo uma pesada barra maciça 

de metal é constituída por espaço vazio. Uma prensa cósmica poderia fazer com que essa barra se 

reduzisse ao tamanho da cabeça de um alfinete, sem que houvesse perda de massa. A física, com 

o imprescindível suporte da matemática, mostrou-nos que as coisas podem não ser o que 

aparentam. Entretanto, nem tudo pode ser comprovado de forma científica, tendo como base a 

exatidão da matemática. Um bom exemplo desta discussão é a Psicologia, que ainda encontra-se 

com bases em padrões convencionados pelo senso comum da sociedade. 

A Psicologia tem como objeto de estudo o homem. Ela não é uma ciência exata, pois não 

conta com os mesmos fundamentos da medicina ou da biologia, por exemplo. Nota-se que desde o 

século XIX, pesquisadores do mundo ocidental, com suas práticas e saberes psicológicos, tentam, 

sem grande sucesso, comprovar a determinação genética no perfil psicológico de um indivíduo. É 

o exemplo do pesquisador Francis Galton (1822–1911), primo direto de Charles Darwin, que em 

1869 sistematizou a “eugenia” em sua obra Hereditary genius. Do grego, eu significa boa; genus 

corresponde a geração. Portanto, a eugenia procura estabelecer as situações ideais de reprodução 

humana, objetivando o melhoramento racial através da progressiva extinção dos degenerados e 

com estímulos à reprodução de elementos bem dotados física, moral e mentalmente. Galton fez 

escola e sua ciência eugênica, fundada no final do século XIX, faz-se presente ainda nos dias de 

hoje. 

Mas, foi anteriormente a Galton e seus contemporâneos, em meados do século XVIII, 

que a doutrina iluminista irradiou-se do Velho Mundo e, impregnada de cientificismo, aguçou o 

entusiasmo de vários intelectuais que conceberam o método científico como base do 

conhecimento. Entre eles estavam alguns luso-brasileiros, particularmente, o paulistano Mathias 

Aires Ramos da Silva e Eça (1705-1770), literato, filósofo e cientista, cuja formação cultural 
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remete-se ao ambiente das universidades européias. Tal formação contribuiu para que o 

paulistano Aires, com facilidade e rapidez, absorvesse as idéias, perspectivas e o senso crítico das 

novas correntes culturais, introduzindo-as timidamente no ambiente intelectual do Brasil colonial.  

 
Breve biografia 
 

Filho de José Ramos da Silva, provedor das Casas de Fundição da Coroa portuguesa, 

Mathias Aires Ramos da Silva e Eça nasceu em 27 de março de 1705 na Vila de São Paulo de 

Piratininga, na colônia portuguesa Brasil. Sua educação foi a mais esmerada possível, no colégio 

jesuíta de São Paulo, local onde estudou os clássicos e os rudimentos da religião e da filosofia, 

aprendeu a ler e escrever em português e latim. Quando tinha 11 anos de idade, seu pai transferiu-

se para a capital da metrópole, Lisboa. 

Ao chegar em Portugal, José Ramos matriculou as duas filhas no Convento de Odivelas 

e nosso protagonista Aires, no conceituado Colégio de Santo Antão criado pelos jesuítas em 

meados do século XVI. Ao término dos estudos secundários, Mathias Aires ingressou na 

Faculdade de Direito de Coimbra, em 1722, recebendo no ano seguinte, o grau de Licenciado em 

Artes. Continuou a matricular-se nos anos seguintes no curso de Direito, mas não o concluiu 

naquela Universidade. Em meio a muita leitura - sobretudo a dos clássicos - e anos de estudos 

silenciosos, ele mostrava sua personalidade introvertida. 

Transferiu-se para Paris em 1728, matriculando-se na Sorbonne onde estudou, além de 

Direito, as ciências naturais, a matemática e o hebraico, seguindo as grandes tendências da época 

- o racionalismo de Rousseau, o empirismo de Locke e as ciências matemáticas e físicas com o 

crescente prestígio devido à influência de Newton. Neste período francês, foram seus 

contemporâneos os pensadores do iluminismo como Voltaire e Montesquieu. Na Universidade 

contagiou-se com as idéias iluministas, absorvendo o espírito racionalista, a predileção pelo 

experimentalismo e o método científico. 

Com a morte do pai, em 1743, Aires herda o cargo de Provedor das Casas de Fundição, 

uma das mais altas e lucrativas funções do Reino. A partir de então, passa a residir em Lisboa, 

freqüentando os altos salões da Corte. Adquire para morar, o Palácio do Conde de Alvor, uma 

monumental residência, conhecida atualmente como o Solar das Janelas Verdes, onde funciona o 

grandioso Museu de Arte Antiga em Lisboa. Morre em 1763 destinando, de acordo com a 

disposição testamentária (datada de 24 de Janeiro de 1762), o seu laboratório ao filho. 

A complexa formação cultural de Aires propiciou uma nova fórmula de pensador do 

século das luzes, no mínimo, original. Aluno de colégio jesuíta e, posteriormente, influenciado na 

universidade pelo iluminismo francês, Aires representa, segundo Luis Washington Vita, “uma 

espécie de traço de união entre os séculos XVII e XVIII, ligando o providencialismo do primeiro ao 

empirismo do segundo” (Vita, 1969; 37) Nota-se que as raízes católicas de sua educação o fizeram 

representante de uma forma de iluminismo português e cristão que, ao ressaltar “o prestígio novo 

da razão humana, acendrando-a especialmente na cultura das ciências da natureza”, conserva 
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“seu acatamento pelos antigos valores espirituais, principalmente os dogmas de religião revelada” 

(Carrato, 1968; 125). Considerando esta perspectiva, procuraremos identificar, numa das principais 

obras de Mathias Aires, alguns elementos que concernem à idéia de ciência como base do 

conhecimento no século XVIII. Entre esses elementos encontramos também o psicológico. 

 

Livro como fonte pesquisada 
 

O livro de Mathias Aires, que nos serviu como fonte de pesquisa, teve sua primeira 

edição em 1770, recebendo o título de Problema de Arquitectura Civil, a saber: Porque os edifícios 

antigos têem mais duração e resistem mais ao tremor da terra que os modernos?. Para a 

realização de nossa pesquisa foi preciso consultar o livro original, uma vez que não encontramos 

nenhuma outra versão publicada. Considerada obra rara, o exemplar encontra-se no acervo do 

Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP). Advertimos que Mathias 

Aires merece outros tantos estudos seja pela escassez de produções referentes, seja pela 

genialidade que o permeia. Pensador injustamente desconhecido em seu próprio local de origem, 

Mathias Aires nasceu no Brasil, em São Paulo, mas viveu e produziu toda a sua obra em Portugal 

e França, fundamentalmente em Coimbra e Paris. Homem de vasta cultura, pode ser considerado 

como um pensador de natureza universal pela originalidade de suas obras, principalmente pela 

produção em questão. 

Com o livro Problema de Arquitectura Civil, Aires objetivou contribuir com as discussões 

levantadas acerca do grande terremoto que abalou Lisboa em 1755, como enuncia o próprio 

subtítulo. Referindo-se a esta obra em particular, L. W. Vita afirma: “aqui é da Natureza exterior 

que (Mathias Aires) se ocupa, das possibilidades que o Homem possui de dominá-la pela razão, do 

método científico indispensável para conseguir um conhecimento seguro, para balizar as fronteiras 

do que se sabe e do que se ignora” (Vita, 1969; 39). 

Observa-se que o livro tem como eixo central de discussão a constatação da difícil 

distinção entre a verdade e a ilusão, entre a aparência e a essência. O apego pela explicação por 

meio da razão fica evidente com o fragmento a seguir: 

 

“Ainda não sabemos (eu principalmente) que cousa sejão espiritos animaes, de onde dizem 
procede a força muscular, o movimento voluntário e involuntário; a sensibilidade da dor; a 
voluptuosidade do gosto. O que sabemos, he que desesperados de entender o verdadeiro sentido 
daquelles termos, buscamos outros ainda mais escuros, e ainda menos intellegíveis. Recorremos 
a hum organismo, a hum archeio, a hum espirito sylvestre. Conhecemos, ou ouvimos estas vozes, 
mas não conhecemos, nem vemos, a substância do que ellas significão. Vemos certos effeitos, 
mas não quem os causa, nem como são causados. Melhor seria ignorarmos as palavras, já que 
não podemos saber o que ellas dizem; porque as vezes na ignorancia he mais saber, do que ha na 
sciencia mesma”. (Eça, 1770; 21) 

 
O autor enuncia um postulado fundamental e inovador do método cientifico: “nas cousas 

naturaes só a natureza he mestre, e devemos seguir a sua voz“ (Eça, 1770; 21). Fica nítido o 
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apontamento para uma solução cujo autor apregoa para o aperfeiçoamento da capacidade da 

razão, corrigindo os seus erros através do método científico: 

 

“...tudo, o que concluímos fundados em experimentos certos, invariáveis, e constantes tem 
caracter de verdade physica; ao menos na parte visível e effectiva, ainda que o não tenha na parte 
cauzal, e productiva. De quantos, e innumeráveis erros não he susceptível o raciocínio humano, 
quando discorremos fundados só nas conjecturas?” (Eça, 1770; 21) 

 

O método experimental, em si, nunca engana. Para Aires, as falhas na elaboração 

científica não são frutos do acaso ou da ação interventiva de outro tipo, outrossim, dependem da 

subjetividade do cientista. Imprecisões operacionais e quantitativas, os preconceitos, a impaciência 

e a fadiga, no decorrer da experiência, muitas vezes corroboram com o insucesso de um 

determinado experimento. Neste sentido, o conhecimento das causas naturais nos fenômenos é 

compreendido, como afirma Aires, pelos “experimentos certos, invariáveis e constantes” (p. 21) 

permitindo a “intelligência dos effeitos” (p. 176). Com efeito, ele alerta para o princípio científico 

fundamental: “he certo que, em quanto hum facto póde ter lugar naturalmente, não o devemos 

entender como procedido de causa sobrenatural: e pelo que parece, tanto he erro attribuir hum 

facto a causa sobrenatural, não o sendo, como attribuir à causa natural aquella, que 

verdadeiramente he sobrenatural”(p.193). Aplicar este princípio indica escapar dos equívocos do 

conhecimento oriundo do senso comum, é conseguir discernir a realidade das coisas das 

representações ilusórias. 

Verificamos que o novo entusiasmo científico, figurado em Mathias Aires exerceu 

influência decisiva em sua produção. Para ele, o método da ciência tem a possibilidade de 

alcançar a certeza, de distinguir os fatos reais dos produtos imaginativos, vetando a possibilidade 

de explicações de caráter metafísico ou de outra natureza, eliminando assim toda e qualquer 

interferência filosófica ou teológica. O exemplo a que Aires recorre para registrar essa possibilidade 

refere-se àquilo que Marina Massimi (1990) identificou como um assunto psicológico: Em estudo 

sobre um fenômeno de ilusão de ótica, Aires dá mostra de exercício deste princípio. A ilusão visual 

(imagens de espíritos, figuras demoníacas, etc.) que acomete os mineiros da Alemanha de época 

é explicada pelo efeito de variáveis físicas. Paisagens sulfurosas e escuras, a composição de 

vapores de enxofre e luzes artificiais utilizadas na escavação das minas, originam visões 

fantasmagóricas interpretadas e temperadas ao sabor popular. Muitos autores da época, ao 

tratarem da extração dos metais na Alemanha, referiam-se a este fenômeno convergindo para a 

compreensão popular, de que existiam fantasmas ou espíritos malévolos a perturbar o trabalho dos 

operários das minas. 

Entretanto, Aires elabora uma explicação diferenciada acerca daqueles acontecimentos, 

sem considerar a ação de elementos sobrenaturais. Ele enfatiza que é preciso primeiramente 

observar as condições ambientais das minas: “todas são commumente subterrâneas, discorrendo 

por baixo da terra espaços grandes, nos quaes se não vê, mas o trabalho se faz com luzes 
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artificiais” (Eça; 187) Acrescentando a isso, “concorre mais a circunstância de serem aquellas 

minas ordinariamente sulphureas, e sempre inficionadas de hum alito, ou vapor de enchofre, que 

indunda todos aquelles espaços subterraneaos, e mineraes”. (Eça; 188) Sendo assim, a ilusão de 

ótica que acomete os mineiros é entendida a partir da combinação de duas variáveis: ”Fica sendo 

verosimil que as sombras das mesmas luzes artificiaes, e os vapores densos que os mineraes 

exhalão, fazem illusão aos olhos, figurando representações phantasticas” (Eça; 188). O delírio dos 

febricitantes origina-se da mesma causa porque “os vapores halituosos, que o sangue circulando 

desordenadamente suggere ao cérebro” gera a produção de “configurações diversas, ou imagens 

espantosas” (Eça; 188). 

O empirismo desta hipótese é explicado através do exemplo das minas americanas. No 

Novo Mundo, as minas possuem condições ambientais diferentes e não se registra a ocorrência de 

fenômenos ilusórios deste tipo. Utilizadas para a extração de metais preciosos - sobretudo prata e 

ouro - as minas da América são menos profundas, dispensando o uso de luzes artificiais, além de 

não lançarem vapores sulfúreos como as da Alemanha. Aires acaba por concluir que o fenômeno 

descrito não passa, na realidade, de uma “perturbação da faculdade imaginativa e também da 

visível” (idem; 193). O apelo à observação cuidadosa, a utilização do raciocínio experimental, é a 

tônica metodológica que permeia o livro pesquisado, pois segundo o autor “tudo quanto vemos 

sem advertência nem ponderação, he como se o não vissemos” (idem; 116). 

Enfim, Aires adverte para a necessidade de recorrer ao método científico, à 

sistematização e ao rigor na análise, como condição sine quo non para se chegar ao conhecimento 

verdadeiro. O livro Problema de Arquitectura Civil ressalta a propositura da ciência como forma de 

superar e purificar o homem dos enganos da subjetividade. 

 

Conclusão 

 

A adesão incondicionada à ciência e a concepção de que esta é capaz de levar ao real 

conhecimento das coisas, o relativo desdém acerca da cultura tradicional e do senso comum, a 

valorização da experimentação juntamente com um tom crítico ao raciocínio especulativo, entre 

outras características, faz de Aires – particularmente na obra aqui estudada - uma exceção à regra 

de seu contexto histórico, o Brasil colonial do século XVIII. Pode-se afirmar que em Mathias Aires, 

com as suas nuances iluministas, já estão colocadas algumas abordagens para uma 

fundamentação da ciência moderna. Certamente, por ter realizado parte de seus estudos fora de 

seu local de origem, o distanciamento de Aires fica evidente em relação à realidade intelectual 

brasileira do período. Por isso, estudar a abrangência da contribuição cultural da colônia, no século 

XVIII, acerca da idéia de ciência como base do conhecimento, entre eles o psicológico, 

indubitavelmente é estudar a contribuição do legado intelectual de Mathias Aires. Ainda se faz 

necessário alertar para a permanência de um interesse difuso pelas questões dessa ordem em 

vários campos do saber de época, evitando um possível anacronismo na análise. Assim, pode-se 
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afirmar que em Mathias Aires já estão colocadas algumas abordagens que lançam raízes para uma 

fundamentação da ciência moderna e da Psicologia, pelo menos quanto à definição dos objetos e 

dos fundamentos teórico-metodológicos necessários para a afirmação de um saber sobre o 

homem. 
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Introdução 

 

Uma questão que surge na elaboração de qualquer trabalho histórico é o de dar conta do 

surgimento de um acontecimento, uma prática, uma experiência, ou de um saber. Seria este objeto 

histórico produto de sutis mutações de uma experiência arquetípica (configurando uma origem), ou 

seria produto múltiplas combinações casuais e inesperadas (demarcando uma irrupção)? É desta 

forma que o filósofo e historiador Michel Foucault (1970, 1971, 1973) nos coloca perante uma 

escolha a qual o historiador não pode se omitir. Como esta questão se configura na História da 

Psicologia? É um consenso entre os historiadores da Psicologia o estabelecimento do século XIX 

como marco institucional do surgimento deste saber. Mas o historiador não se satisfaz com 

inaugurações oficiais, sempre se perguntando sobre que experiências, práticas e saberes estariam 

condicionando esta fundação. 

Uma boa parte dos textos em História da Psicologia aponta para uma origem remota, 

como se a Psicologia pudesse encontrar nessa sua fundação no século XIX ecos de um saber 

ancestral e remoto. É desta forma que podemos encontrar em trabalhos como os de Edwin Boring 

(1950), Otto Klemm (1933), Théodule Ribot (1909), Gardner Murphy (1960) e George Brett (1963) 

as trilhas da História da Psicologia se cruzando os caminhos de uma busca ancestral de 

conhecimento de si, se confundindo com a própria história do saber ocidental. Como se, apenas 

por uma pequena mutação, um sutil estalo houvesse surgido a consciência de que estas intuições 

ancestrais poderiam se tornar objeto no século XIX de um saber regulado e cientificamente 

disciplinado. Contudo, uma outra forma de pensar histórico aponta para o surgimento da Psicologia 

a partir da irrupção de condições bem peculiares que teriam surgido de forma diferenciada a partir 

do século XVI, e que confluiriam para a necessidade do conhecimento de si, da busca de uma 

natureza na individualidade e interioridade humanas. Muito mais do que uma tomada de 

consciência teria se produzido uma nova experiência de si e da relação com os demais, em que 

um conhecimento disciplinado e naturalizado tornou necessário.  

 

Argumentação teórica 
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Dentro desta perspectiva a hipótese aqui aventada é que não teria irrompido uma única 

experiência peculiar que teria contribuído na modernidade para o surgimento da Psicologia, mas 

sim diversas, que, em seu emaranhado, teria conduzido a uma multiplicidade de orientações em 

Psicologia. Uma segunda hipótese daqui derivada é que a multiplicidade da Psicologia é o produto, 

não de um descuido científico ou de uma imaturidade do saber psicológico, mas o eco desta 

profusão de experiências, e do modo como elas se articulam na construção de um solo 

psicológico. Que experiências são essas que irrompem na modernidade e constituem o seu solo 

sempre fragmentado? 

 

As práticas sociais modernas 

 

Concernindo o conjunto do saber e das práticas psicológicas contemporâneas teríamos 

algumas experiências constitutivas que seriam mais fundamentais, uma vez que presentes em 

todas as Psicologias. Elas se refeririam respectivamente a constituição de um domínio de 

interioridade, a nossa subjetividade e um campo de singularização num espaço coletivo, a nossa 

individualidade. 

 

1. A constituição de um plano de subjetividade 

A história de constituição de um plano de subjetividade pode ser contada como um 

capítulo dentro do domíno do que Foucault (1984) chamou de ética, ou do cuidado de si, dando 

conta dos processos de subjetivação processados ao longo da história, desde a antigüidade pagã. 

A consideração da antigüidade pagã operaria aqui como uma contra-prova da universalidade de 

nosso modo de subjetivação atual, baseado numa hermenêutica de si, em que buscamos debastar 

na densa floresta da subjetividade, a cidadela do verdadeiro eu, “o eu de todos os eus“. Contudo, 

esta busca não faz o menor sentido para a antigüidade greco-romana, cuja ética não estava 

atrelada ao imperativo do “conhece-te a ti mesmo”, mas do “cuida-te, fazendo de si uma bela 

existência na evanescência de uma vida”. Em outras palavras, não há na antigüidade pagã uma 

busca de conhecimento em si mesmo, numa hermenêutica de si (conforme conceito de Foucault), 

mas uma estética da existência. Não há ã busca de revelação de um eu, mas construção de si a 

partir da verdade e do ensinamento dos grandes mestres. E estes “eus artificialmente fabricados” 

em nada remetem às acepções atuais deste termo. Para Jean-Pierre Vernant (1990), os gregos 

não possuiriam uma noção de eu enquanto interioridade individualizada ou personalidade, apesar 

deste existir no discurso da primeira pessoa, nos feitos de um indivíduo como os magos e 

guerreiros e na oposição entre público e privado (mas não há contudo a oposição interno-externo 

ao indivíduo). 

A invenção da interioridade individualizada e da hermenêutica como instrumento de 

verdade só serão processados a partir de uma ética cristã, gestada a partir do século II D. C. Aqui 
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começam a ser formados os termos básicos para a constituição do cuidado de si atual, ao menos 

quanto ao seu objeto e ao seu processo. Segundo Vernant (1990), neste momento surge a figura 

do homem santo, que se destaca da comunidade, a fim de buscar Deus no interior de seu 

verdadeiro eu, tendo para tal que estar atento às armadilhas do demônio. Dentre estas armadilhas, 

a adoração do próprio eu: trata-se de uma introspecção sem qualquer possibilidade de apego. Este 

modo de vida, lentamente produzido no seio da vida religiosa, irá se propagar ao longo de todo o 

tecido social na modernidade: esta reflexão inicial sobre o sujeito irá se alastrar no interior das 

práticas culturais, instituições e hábitos individuais (conferir Bezerra, 1989). E com algumas 

inversões de signos: o próprio eu, impedido de ser cultuado na ética dos primeiros cristãos, tendo 

em vista a purificação do indivíduo, passará a se tornar uma finalidade em si na modernidade, 

configurando-se como a nossa riqueza mais íntima e preciosa. Na passagem para a ética moderna 

há, pois, uma mudança de finalidade: não se busca mais uma purificação da alma, mas uma 

afirmação de si. E também, o exame de si, outrora exercido através de instrumentos religioso-

jurídicos, cede aos aparatos jurídico-científicos modernos. Portanto, mudam igualmente as técnicas 

deste novo cuidado de si. Como se pode fazer esta história de um cuidado de si calcado numa 

interioridade e num conhecimento de si da antigüidade cristã até os dias de hoje? 

Se a experiência de constituição de uma interioridade na antigüidade cristã visa distingüir 

a presença do bem e do mal em nós, a partir do século XVII o exame desta interioridade tem como 

meta o acesso à verdade e da fuga das ilusões, alternando-se racionalistas e empiristas na 

atribuição da razão ou dos sentidos como via privilegiada do conhecimento. Questão do 

conhecimento que se impõe após todas as incertezas conduzidas ao longo do século XVI e o 

declínio do modo de vida feudal da baixa idade média: a descoberta de novos povos, a reforma (e 

a contra-reforma) religiosa, a retomada da vida urbana, a constituição dos estados modernos e o 

surgimento da física matemática. O personagem chave nesta passagem é o filósofo moderno René 

Descartes. Contudo, sobre este filósofo moderno apresentam-se algumas divergência entre as 

fontes históricas utilizadas. Para Foucault (1984), a grande novidade deste filósofo estaria em 

desvincular, pela primeira vez na história, a busca da verdade das práticas ascéticas: o correto uso 

da dedução, independente da retidão moral, seria suficiente para encontrá-la. É esta a impressão 

que se tem ao se lidar com os seus textos filosóficos maiores, o que não é muito próprio do 

procedimento de Foucault, sempre lançando a luz sobre personagens e textos menores. Contudo, 

este procedimento nominalista é o que realiza Latour (1998), ao tomar a correspondência de 

Descartes, bem como a dos primeiros cientistas que começavam a despontar no século XVII. 

Nestes textos menores poderá ser observada a busca de um extremo cuidado com o corpo e um 

conjunto de procedimentos próprios das primeiras sociedades de pesquisa, que remontam às 

sociedades de corte. Esta visão de Latour é em tudo congruente com a de Figueiredo (1996), para 

o qual a modernidade teria em Descartes um de seus marcos nas práticas de ascese, cisão e 

expurgo de partes do eu, visando a constituição de um sujeito epistêmico como um fundamento, 

apto a lidar com a incerteza enquanto marca cética própria do século XVI.  
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Como este processo de expurgo e purificação se dá no cerne de uma interioridade, que 

não se divide mais em bem e mal, mas em verdade e erro? Em Descartes a derrota da dúvida se 

faz nutrindo-se da própria dúvida cética (a certeza de que não há certezas), radicalizando-a, 

tornando-a hiperbólica, e pondo-a sob o julgo de um suposto gênio maligno apto a fazer com que 

nos equivoquemos com tudo; é desta forma que este filósofo moderno estabelecerá os primeiros 

pilares de um novo porto-seguro do pensamento:  

 

“Não há, pois, dúvida alguma que sou, se ele (o suposto Gênio Maligno) me engana; e, por mais 

que me engane,não poderá jamais fazer com que eu nada seja, enquanto eu pensar ser alguma 
coisa. De sorte que, após ter pensado bastante nisso e ter examinado cuidadosamente todas as 
coisas, cumpre enfim concluir e ter por constante que essa proposição eu sou, eu existo, é 
necessariamente verdadeira todas as vezes que a enuncio em meu espírito” (Descartes, 1972; 
100). 

 

Essa intuição imediata do próprio eu pensante impõe um novo ponto de partida para o 

pensamento ocidental: não mais o Ser, as Essências ou Deus, mas o Espírito e o Sujeito, 

enquanto sedes da verdade É neste ponto que todo o nosso pensamento se torna gnosiológico: 

para saber do tema da verdade era necessário saber da verdade do sujeito. E para Descartes, no 

interior do espírito é possível estabelcer uma distinção entre uma razão de origem divina enquanto 

cerne de toda inteligibilidade e consciência, onde o eu faz a sua morada, e uma região fronteiriça 

deste espírito, situada na interseção com o corpo: as paixões. Se na primeira região encontramos 

a fonte do conhecimento, na segunda será encontrada a raiz de todos nossos equívocos, de todas 

nossas ilusões produzidas por nossos sentidos. A esta solução racionalista sobre a questão do 

conhecimento se oporia a alternativa empirista de John Loche, George Berkeley e David Hume: 

para estes o saber não viria de outra fonte senão de nossas paixões, dos nossos sentidos. Nada 

haveria no espírito que não fosse proveniente destes, sendo as nossas funções superiores meras 

complicações e conjunções de impressões (e neste ponto responsáveis pelas nossas ilusões). 

Razão ou sensibilidade: nos séculos XVII e XVII debate-se sobre que região do espírito é 

responsável pela verdade, qual é a culpável pelo erro. As epistemologias, no trato com o método, e 

tendo a verdade como meta, nascerão mais tarde desta primeira região, dando conta do sujeito 

epistêmico, ao passo que as Psicologias dois séculos depois ocuparão a região de incerteza, 

sendo herdeiras do sujeito empírico. 

Esta nova análise do espírito entre razão e sensibilidade enconta uma nova formulação 

em Imannuel Kant (1781), ao conciliar empirismo e racionalismo, supondo o conhecimento como 

uma síntese a priori entre as formas e categorias do sujeito transcendental e do diverso sensível. A 

Razão Pura e o puro sensível apenas nos equivocariam. Dentro deste quadro o nosso espírito 

passa a ser visto como composto por um sujeito transcendental (incognoscível e condição a priori 

do nosso conhecimento) e um sujeito empírico (cognoscível e composto pelas nossas experiências 

que temos de si). Dentro deste esquema todas as tentativas anteriores de se fundar uma 

Psicologia no século XVIII, como a de Christian Wolff são criticadas. Uma Psicologia Racional que 



CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA HELENA ANTIPOFF - CDPHA 

 

44 

tentasse dar conta deste Sujeito Transcendental seria impossível, pois este seria a condição de 

todo o conhecimento, e jamais um objeto a ser esquadrinhado no tempo e no espaço. Uma 

Psicologia Empírica até seria viável se conseguisse ser mais do que uma descrição temporal do 

fluxo da consciência: para ser uma ciência propriamente dita ela careceria de um elemento discreto 

de análise, matematização e objetividade (conferir Kant, 1876). Estes novos parâmetros fazem 

com que a Psicologia, para ser reconhecida como científica, pretenda ser mais do que a descrição 

do nosso sujeito empírico, ou das nossas vivências imersas em um mundo de ilusões: ela deve dar 

no trato com a experiência imediata todos os rigores de uma experiência cientificamente mediada e 

matematizada. Surge então no final do século XIX na Alemanha o projeto da Psicologia enquanto 

Ciência da Experiência (a conhecida Psicologia clássica). 

Contudo, a herança deste esquema kantiano sobre a nossa subjetividade não se resume 

apenas ao projeto da Psicologia como Ciência da Experiência, mas a toda Psicologia, ao reunir 

sempre um modo de relação entre o nosso sujeito empírico (as nossas experiências conscientes) 

com um sujeito transcendental (que é em geral um conceito natural). É deste modo que a 

Psicologia, de modo suplementar, tenta unir aquilo que a modernidade tentou cindir: o sujeito 

transcendental ou epistêmico e o sujeito empírico, impuro, ou “subjeito”. A questão torna-se então: 

como estudar sob os rigores do método aquilo que foi excluído por definição de suas 

possibilidades de ação? Como fazer uma ciência precisa do impreciso? Daí as alternativas de 

Figueiredo (1986): ou se faz uma Psicologia partindo do vivido em direção aos mecanismos 

transfenomenais, como realizariam a Psicologia da Gestalt, a Epistemologia Genética e a 

Psicanálise, caracterizando-se uma direção metapsicológica, ou se parte do cientificamente 

estabelecido, para se abordar em seguida o âmbito fenomenal, como procede o behaviorismo, 

numa linha parapsicológica. Qual é o método com que trabalham os psicólogos: este segue os 

contornos da experiência na busca de algo transfenomenal (posição metapsicológica)? Ou parte 

de um método ou de um modelo de ciência natural, limitando parte (ou mesmo a totalidade) de 

nossa experiência subjetiva (poisção parapsicológica). Como diria Pierre Gréco (1972), esta é a 

desgraça do psicógo com relação ao seu método: “nunca está seguro de fazer ciência. E quando a 

faz, nunca está seguro de que faça Psicologia”. 

 

2.A constituição de individualidades 

 

Segundo Vernant (1990) na Grécia pagã existem muitas experiências de individualização, 

mas não há nenhuma que remonte a uma interioridade, um fôro íntimo ancorado em um eu. Há 

como diz Foucault (1984) uma busca de autonomia, de autocontrole, de governo de si visando o 

governo da polis, mas jamais referida às profundezas de um eu. Com a cristandade, conforme 

visto, surge a experiência de um foro íntimo, mas a busca de autonomia e controle de si não se 

colocam mais como meta da vida política e social. Na vida monástica, o que se busca é tão 

somente a purificação e a salvação individual. Nestas comunidades, este esforço de salvação 
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irmana e iguala todos todos os fiéis enquanto membros de uma fraternidade divina. Contudo, esta 

forma de individualização gestada nos mosteiros, referida a um domínio de interioridade e marcada 

por uma fraternidade e livre arbítrio vai se mostrar limitada em relação a outras formas sociais. 

Durante quase toda a Idade Média as relações sociais estão baseadas nas relações de linhagem, 

na relação contratual entre as famílias de diferentes graus hierárquicos. São raras as experiências 

de individualização no campo social. Figueiredo (1995) cita alguns destes raros exemplos, como as 

figuras dos cavalheiros andantes e a dos foliões. Norbert Elias (1994) é mais radical neste aspecto: 

para este autor até o século XIII não existia sequer a noção de indivíduo. Nem mesmo uma palavra 

que designasse esta experiência. Quando esta passa a ser utilizada pelos escolásticos, remete-se 

a natureza de qualquer ente singular não classificável em um grupo maior. 

Para Elias, os acontecimentos que ancorariam uma experiência de individualização no 

campo social e político, tal como começa a despontar no fim da Idade Média, remontam a criação 

dos Estados Modernos. Segundo Louis Dumont (1993) a criação correlata dos Estados Modernos 

e de uma experiência de individualização remontam à matriz cristã dos Estados Modernos, onde a 

comunidade dos homens com Deus se laicizaria. Tal idéia é paralela à concepção foucaultiana 

(1979) de um Poder Pastoral enquanto matriz dos Estados Modernos. Teríamos assim no início da 

Idade Moderna uma primeira experiência de individualização: a constituição do indivíduo no século 

XVI enquanto um sujeito autônomo, singular, igual aos demais e dotado de uma interioridade (foro 

íntimo), que seria base contratual dos Estados modernos e fonte do poder destes, idéia fartamente 

explorada pelo pensamento político de Thomas Hobbes a Jean-Jacques Rousseau. Em outras 

palavras, teríamos o surgimento do que Foucault (1976) chamaria de indivíduo soberano regulado 

pela Lei. Aqui o indivíduo seria meramente fonte, mas jamais alvo de um poder: o Estado não tem 

ainda como meta o Bem-Estar e a qualidade de vida dos seus cidadãos. Trata-se de um Estado 

que, em nome da Lei contratuada entre os seus cidadãos, pode tirar a vida destes e submetê-los a 

toda espécie de suplícios toda vez que houver uma infração. Nas palavras de Foucault (1977) 

“trata-se de um Estado que faz morrer e deixa viver”.  

Este indivíduo soberano, tal como surge no raiar da modernidade também não é objeto 

de qualquer saber. Até então, o veto aristotélico contra uma ciência do particular perseverava: o 

indivíduo soberano jamais poderia se tornar objeto de um saber, uma vez que fonte da legalidade e 

identificado a um sujeito autônomo. Se o indivíduo como alvo do conhecimento não existia, este 

contudo, como fonte jurídica, já se fazia presente nas manifestações iluministas, liberais e 

românticas, próprias do poder soberano. Daí que Figueiredo (1985) sustente que este sujeito 

soberano não é alvo e nem condição suficiente da Psicologia, enquanto saber sobre o indivíduo; é 

necessária a invenção de outra forma de individualização, que se manifestará a partir do século 

XVII. 

 Devido a fatores como o aumento da população, a proliferação dos pobres nas cidades, 

a invenção de novas técnicas, como o fuzil e os artefatos industriais, e novas relações de produção 

baseadas no trabalho contratual impõe-se o surgimento de novas tecnologias de poder, baseadas 
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não mais na Lei, mas no esquadrinhamento e vigilância constante dos indivíduos ao longo do 

tempo e do espaço. Surge o que Foucault chama de Poder Disciplinar (1976), e na esteira deste 

deste desponta todo um conjunto de saberes que fixam uma natureza para cada indivíduo, 

singularizando-o. A partir de então impõe-se uma duplicidade no que entendemos por indivíduo: 

para além do indivíduo soberano, que não faculta um saber sobre si, emerge o indivíduo 

disciplinado, que é produzido através do exame, ordenado a partir de uma Norma, que determina a 

sua normalidade ou não. Este novo indivíduo desponta não mais como um sujeito, mas um objeto 

determinado, singular, diferenciado e dotado de uma interioridade (identificada agora a uma 

natureza), que seria o alvo do cuidado dos Estados contemporâneos. Agora a meta: “fazer viver e 

deixar morrer“. E partindo desta forma de zelo pelos indivíduos, cuja qualidade de vida e bem-estar 

são metas últimas é que vão se constituir os saberes psicológicos, médicos e psiquiátricos.  

Esta experiência de individualização marcaria não apenas a Psicologia funcional, 

evolutiva, comparativa e diferencial, gestada nos países de língua inglesa a partir do fim do século 

XIX, mas toda a prática psicológica, oscilando entre a busca de autonomia e controle dos seus 

sujeitos. Pode-se, a partir daqui, de igual modo estabelecer uma das tensões que opera como 

bússola no campo psicológico: como submeter a controle aquilo que se estabelece como condição 

de autonomia e liberdade jurídica? Deste modo, ou uma determinada teoria, prática ou sistema 

psicológico valorizará mais o indivíduo em sua suposta autonomia soberana, ou tomará mais como 

referência a disciplina, seja em nome da Sociedade, do Estado, ou do Bem-Comum. Mas sempre 

se dirigirá na direção complementar. Ou se parte do indivíduo autônomo em direção a uma suposta 

determinação última, como procedem os construtivistas, gestaltistas e funcionalistas, ou se parte 

das disciplinas para a constituição de um indivíduo autonomo e autocontrolado, como realiza o 

behaviorismo. Algumas Psicologias pois, mesmo que privilegiem a autonomia do ser humano, 

remetem-no a uma norma natural; outras, ainda que tentem disciplinar os sujeitos, fazem-no de 

modo a favorecer o seu autocontrole autonomo. A Psicologia se situaria num espaço político entre 

o indivíduo autônomo e soberano (fonte do poder) e o indivíduo sob controle das disciplinas (alvo 

dos poderes), realizando o trânsito entre estes. Nesta história, mais do que a produção de Escolas 

Psicológicas específicas, demarca-se a possibilidade das próprias práticas psicológicas. 

 

3 . Outras práticas relevantes 

 

Contudo, outras experiências modernas foram fundamentais para constituírem setores 

relevantes do campo psicológico: 

A) Uma experiência de divisão da Razão e da Loucura a partir do século XVII 

com o posterior controle da primeira pela segunda, quadro descrito por Foucault em A 

História da Loucura (1961). Esta experiência, fundamental na gestação da Psicologia na 

França e na Europa Central será fundamental para a área psicopatológica. 
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B) Uma experiência de distinção entre a infância e a idade adulta, 

desenvolvida segundo Philippe Áries (1979), à partir do século XVI através da constituição 

da escola e da família nuclear moderna. 

C) A distinção ente corpo e mente na definição da identidade do indivíduo, 

surgida a partir do século XVII segundo Fernando Vidal (2002), e constitutiva de questões 

da Psicologia do século XVIII (e ainda presente nas discussões metafísicas que ainda 

acompanham a Psicologia no século XX). 

D) Uma experiência de separação entre um plano público e privado, como 

demarcado por Norbert Elias (1990), e que paralelo ao processo de interiorização acima 

descrito, permite a distinção entre um plano individual e coletivo (experiência básica à 

constituição da Psicologia social). 

 

O surgimento das Ciências Humanas 

 

Resta ainda uma questão na constituição da Psicologia: como se dá a cientifização 

destas experiências demarcando uma ciência psicológica? Para isto foi necessário uma série de 

transformações no conhecimento que levaram à possibilidade de uma peculiar ciência do homem 

no século XIX. Por que esta não teria sido possível antes? Graças a uma distinção surgida no final 

do século XVI, na tentativa moderna de separação entre um domínio de seres naturais e outro de 

seres humanos, como especifica Bruno Latour (1994). Antes deste período não há nenhuma 

distinção entre seres humanos e seres naturais; no máximo a distinção aristotélica entre mundo 

sub-lunar e supra-lunar, sendo este marcado pela constância e regularidade.  

Segundo Latour, o marco histórico desta clivagem pode ser encontrado na discussão 

sobre o vácuo que opôs Boyle e Hobbes. O primeiro sustentou a existência do vácuo apelando 

para uma nova forma de testemunho, mais poderoso que o de cidadãos dignos, os experimentos 

laboratoriais (estes em seu início guardavam em muito a forma jurídica de um inquérito). É neste 

sentido que a “Bomba da ar” forneceria um testemunho mais rigoroso do que qualquer argumento 

bem encadeado. Hobbes, por outro lado, tentou negar a existência do vácuo apelando para uma 

teoria dedutiva geral que servisse para unificar o reino inglês esfacelado em guerras civis. De mais 

a mais a existência de espaços fechados como os laboratórios punha em questão a necessidade 

de um poder central. Apesar da discussão de Hobbes sobre o vácuo, sua principal herança foi a 

sua filosofia política sobre o Estado, em que todos os cidadãos estariam representados pelo rei. 

Apesar de Boyle ter produzido escritos políticos, buscando a unidade do reino a partir das 

verdades geridas pelos testemunhos laboratoriais, perseverou entre nós apenas a sua contribuição 

científica e a invenção dos laboratórios como os nichos da verdade dos entes naturais.  

Para Latour, a modernidade se constitui no século XVII na tentativa de clivagem e 

purificação de entes humanos e naturais. Os entes humanos tornaram-se a partir de então assunto 

da política, tendo a sua representação nos parlamentos, enquanto que os seres naturais passaram 
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a ser tema das ciências, sendo representados nos laboratórios. Contudo, a modernidade produziria 

como efeito colateral desta tentativa de purificação a proliferação dos híbridos, seres com marcas 

ao mesmo tempo humanas e naturais. O caso mais clássico abordado pelo pesquisador francês é 

o da representação nos fóruns humanos (parlamentos, tribunais e fóruns) de seres ameaçados de 

extinção, da biosfera e de substâncias (como o CFC) carentes de controle. Apesar de não ser 

abordada por Latour, a Psicologia, como ciência humana, pode ser vista como um outro tipo de 

híbrido colateral, onde os seres humanos passariam a ser representados em laboratórios. Seria um 

saber híbrido uma vez que ciência e humana ao mesmo tempo, multiplicado em sua diversidade 

por este esforço de segregação moderna. É desta forma que a Psicologia é recusada pelos 

cientistas e epistemólogos por ser por demais plural em suas vertentes e escolas, ao mesmo 

tempo que desdenhada pelos humanistas por seu pretenso naturalismo, desagradando todos os 

puristas de nossa modernidade. 

Para dar conta dessa história, de como os seres humanos são representados como os 

demais seres naturais, um bom guia é realizado por Foucault em As Palavras e as Coisas (1966). 

Este autor entende que a abordagem do Homem como Ser Empírico (objeto natural) só foi possível 

na Modernidade (a partir do século XIX), graças à superação de um modelo de conhecimento 

Clássico, o da Representação, que buscava ordenar os seres em ordens ideais. Neste modelo, 

vigente nos séculos XVII e XVIII, natureza e natureza humana, sujeito e objeto são claramente 

cindidos em dois domínios, cumprindo-se o que Latour chama de Constituição Moderna. Somente 

na Modernidade, quando os seres naturais não forem mais relacionados a uma ordem ideal, mas 

abordados em sua profundidade empírica e histórica é que o homem será descortinado como Ser 

Empírico (objeto natural) pela. Contudo, este mesmo homem é duplicado de Ser Empírico em Ser 

Transcendental (sujeito fundamentante) por uma série de filosofias antropológicas como as 

Dialéticas, o Positivismo e a Fenomenologia. Para Foucault é do cruzamento destas ciências 

empíricas do homem com as filosofias antropológicas que nasceriam as ciências humanas como a 

Psicologia. Estas ciências terminariam por restituir o jogo de representações pré-modernas e 

clássicas, ao reduplicar a relação entre estes dois domínios, o transcendental e o empírico, 

estudando como a vida, o trabalho e a linguagem são representados em uma consciência.  

Contudo, algumas questões sobre este esquema de Foucault em As Palavras e as 

Coisas (1966) se impõem. Em primeiro lugar, será que apenas Economia, Biologia e Filologia 

forneceriam modelos e conceitos para a Psicologia e as Ciências Humanas? O que dizer da 

Fisiologia (presente em toda a Psicologia Clássica como modelo), a Física (exportadora de 

conceitos para o Gestaltismo e a Psicanálise) e da Inteligência Artificial (base do Cognitivismo). E 

será que poderíamos afirmar com segurança que só se pensa em uma ciência positiva do Homem 

a partir do século XIX? Não é o que apontar Fenando Vidal (2000) em seu texto “The Eighteenth 

Century as “Century of Psychology”. O que se demonstra claramente neste trabalho, ao contrário 

de toda historiografia atual, é que existe todo um conjunto de saberes psicológicos no século XVIIII 

que são reconhecidos de forma tão legítima como a física de então. 
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 Neste aspecto, o que se dá na virada para o século XIX? Mudam os critérios de 

conhecimento, ou a própria epsitemè, como diz Foucault (1966), referindo-se a estrutura que rege 

o saber de uma época? Neste aspecto, processa-se uma transformação capital, operada por 

autores como Kant (1781), em que se passa a distinguir a Ciência da Metafísica, esta entendida 

como um saber sem fundamento. É aí que são alojados os saberes psicológicos do século XVIII, 

relegados à mera Metafísica na impossibilidade de serem Ciências legítimas. Durante todo o 

século XIX, a Psicologia para se fundar e ser aceita no restrito clube das Ciências irá tentar cumprir 

o novo decálogo do saber, buscando objetividade, embasamento matemático e a determinação de 

um elemento básico de investigação (conforme as sugestões produzidas por Kant em 

Fundamentos Metafísicos das Ciências da Natureza, 1876). E esse apoio a Psicologia buscará nos 

conceitos e métodos das Ciências Naturais (de início na Fisiologia e depois em diversos saberes). 

Contudo, como lembra Foucault (1966) estes conceitos naturais passarão a ter funções 

transcendentais, operando como chave para todo o saber. Nas palavras de Isabelle Stengers, 

(1989), procede-se uma captura conceitual em que os conceitos das ciências naturais são 

apropriados e retirados do seu contexto operacional, sendo em seguida inflados à categoria de 

entes transcendentais, que serviriam para embasar o nosso conhecimento de si e as nossas 

práticas. Esta história específica nos mostra como a Psicologia opera com os seus conceitos, pois 

este saber duplica conceitos empíricos (extraídos das ciências naturais) em uma função 

transcendental; metáforas científicas transmutadas em imagens fundamentais de homem. 

 Assim, poderíamos ter os conceitos de energia e equilíbrio, fundamentais na 

termodinâmica serem transformados na noção de boa-forma no gestaltismo e em princípio do 

prazer na psicanálise. O primeiro, conduz estes conceitos termodinâmicos a uma visão 

fundamentante do homem enquanto um ser ativo e passível de compreensão imediata dos 

fenômenos mundanos. O segundo, a uma concepção desejante do homem embasada nos 

circuitos energéticos do aparelho psíquico. Da mesma maneira, a Psicologia behaviorista, ao 

ampliar o conceito de adaptação (sobrevivência de uma espécie em meio natural) para o de 

ajustamento (uma melhor vivência de um indivíduo em seu meio social) coroado pelo de 

condicionamento, conduz a uma visão ambientalista do homem e do próprio pesquisador das 

condutas humanas. É desta forma ainda que o cognitivismo, ao ampliar o conceito de informação e 

de importar o conceito de computação, funda o homem em quadrante racionalista, de cunho 

cartesiano. 

 

Conclusão 

 

 Esta duplicação dos conceitos científicos apropriados pela Psicologia em conceitos 

transcendentais completa as partições das práticas sociais modernas, uma vez que nestes 

transcendentais se ancoram os aspectos transfenomenais em gravita a nossa subjetividade, os 

determinantes últimos de nossa liberdade individual, as potências privadas que regem a nossa 
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conduta pública, a natureza humana a ser alienada pela loucura e as forças que nos conduzem da 

infância até a idade adulta. É assim que os conceitos capturados das ciências naturais favorecem 

um transcendental para nosso conhecimento de si e nossas práticas. Opera-se pois aqui no campo 

psicológico um cuto-circuito entre conceitos e práticas sociais (das mais gerais às mais 

específicas), ou entre o que Latour denominou o domínio humano e o domínio natural, cindidos na 

modernidade. É no conjunto destas práticas sociais em conluio com as transformações no 

conhecimento que se conduz a constituição do campo psicológico em sua multiplicidade, ao cruzar 

as mais distintas experiências históricas com conceitos, modelos e métodos das ciências naturais, 

tornados agora entes transcendentais que explicam todos os aspectos da natureza humana. São 

estas múltiplas hibridações que constituem enfim o nosso campo psicológico fragmentado, dando 

ensejo à múltiplas Psicologias, gestadas através destas diversas irrupções. 
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Introdução 

 

Nesta comunicação examinam-se documentos da legislação federal e outros textos sobre 

a proteção à infância e à família, no período compreendido entre 1890 e 1945. Descrevem-se 

transformações nas maneiras como o Estado procurou, direta ou indiretamente, governar a família, 

mediante a identificação das providências relativas às crianças e aos seus pais. Além disso, 

identifica-se na literatura especializada as preocupações dos educadores e de outros profissionais 

em relação a esse tema e as recomendações formuladas pelos especialistas para a proteção da 

família, considerada como a unidade social básica. 

Este trabalho constitui um desdobramento das pesquisas intituladas “Saberes e 

Recomendações para a Educação da ‘Criança-Problema’:um estudo da literatura educacional e da 

legislação nas décadas de 1930 a 1960” (Godinho Lima, CAPES/Fulbright, 2000) e “Dimensões 

educativas das normas e saberes acerca das crianças em risco no Estado de São Paulo – a 

literatura e a legislação entre 1890 e 1930” (Rodrigues, CNPq, 2002). Estas investigações inserem-

se, por sua vez, no âmbito do projeto luso-brasileiro “Estudos Comparativos sobre a Escola: Brasil 

e Portugal (séculos XIX e XX)” (CAPES- ICCTI, 2000) para o programa de pesquisas do grupo 

PRESTIGE, em seu ramo português, que busca elaborar uma “análise histórica comparada da 

‘escola de massas’ nos países lusófonos e europeus (1880-1960)”. As pesquisas realizadas 

distribuem-se por quatro eixos temáticos: “alunos”, que é o eixo ao qual nos filiamos e que procura 

compreender a maneira como os alunos foram ‘inventados’ (construídos, categorizados, 

classificados etc.) pela escola, a maneira como a escola de massas transformou as crianças em 

alunos; “professores”; “conhecimento escolar” e “conhecimento pedagógico”. (Nóvoa, 1998; 10) 

Empregam-se nessa análise os conceitos de “governamentalidade”, “bio- poder” e 

“tecnologias do ser”, tais como formulados por Foucault e utilizados em análises posteriores por 

diversos autores, como Thomas Popkewitz e Jorge Ramos do Ó, no campo educacional; Nikolas 
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Rose, no campo da Psicologia e da política e Mitchel Dean, também no domínio político, entre 

outros. Além disso, a investigação remete-se a textos de Donzelot sobre a promoção do domínio 

social e o governo através da família. 

Como uma tentativa de identificar diferenças importantes que foram surgindo ao longo do 

período considerado, pode-se propor a sua divisão em duas fases: o período de transição entre o 

Império e a Primeira República, marcado pela assistência higiênica ou científica e o período da 

assistência social, a partir da década de trinta do século XX. Como conclusão preliminar deste 

estudo, pode-se dizer que a proteção à infância e à família no Brasil, durante o primeiro período 

republicano, foi realizada de maneira dispersa, em instituições públicas e privadas. Já a partir de 

1930 e durante o Estado Novo, verificou-se um movimento de centralização da assistência no 

âmbito do governo federal, mediante a criação de diversas instituições destinadas a esse fim 

específico e a fiscalização das instituições privadas existentes por autoridades oficiais. 

 

Métodos 

 

Esta comunicação busca apresentar, em linhas gerais, as transformações na assistência 

à família e à infância no período entre 1890 e 1945. Para isso, conforme já se explicitou, recorre-se 

à legislação federal e a textos escritos na época por especialistas que se dedicaram a pensar 

sobre as questões da infância e a propor alternativas para a sua proteção. A análise das fontes é 

feita a partir da ótica da governamentalidade e outros conceitos empregados por Foucault para 

investigar as relações de poder/saber nas sociedades modernas. 

O exame da legislação federal1 tem como objetivo identificar as medidas oficiais 

estabelecidas para a proteção às famílias e às crianças e pretende verificar que tipo de influência 

os conhecimentos tidos como verdadeiros na época, produzidos no âmbito da medicina, da 

sociologia e da Psicologia tiveram na elaboração dessas leis. A análise desses documentos indica 

que, no decorrer do período indicado, o governo federal foi progressivamente assumindo a 

responsabilidade pela assistência e a educação das crianças, as quais, até o século XVIII 

contavam quase exclusivamente com os cuidados das congregações religiosas. Além disso, os 

especialistas das áreas indicadas foram assumindo um papel cada vez mais importante no 

governo da família e a infância, tendo sido integrados em diversas instâncias de intervenção no 

espaço social, e particularmente, no ambiente doméstico. 

Os textos produzidos por esses especialistas comparecem aqui para ilustrar as diferentes 

perspectivas de análise sobre o que se considerava como sendo “problemas” da infância, suas 

causas e as soluções sugeridas em cada caso. Trata-se de livros e artigos selecionados a partir de 

referências presentes em pesquisas contemporâneas sobre a história da infância e a partir de um 

levantamento bibliográfico realizado nas bibliotecas da Universidade de São Paulo, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo e na Biblioteca Dr. Augusto Meirelles Reis, na Santa Casa de 

São Paulo. Uma das características marcantes desses discursos é a profusão de referências a 
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autores e pesquisas realizadas no exterior, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, os 

quais serviam aos nossos autores como fontes de informação, inspiração e legitimidade para os 

seus esforços de identificar, explicar e solucionar os problemas da infância brasileira. 

 

O Estudo da Assistência à infância e à família a partir da ótica da governamentalidade 

 

Ao afirmarmos que pretendemos estudar documentos relativos à assistência à família e à 

infância sob a perspectiva da governamentalidade significa que estamos considerando o governo 

como sendo a “conduta da conduta”, ou como “uma correta disposição das coisas de que se 

assume o encargo para conduzi-las a um fim conveniente” (Guillaume de La Perrière apud 

Foucault, 1996; 282). Essa maneira de entender o governo tem diversas implicações. Em primeiro 

lugar, significa destituir o estado de um papel central no exercício do poder. Foucault fala em 

“relacionamentos de poder” para referir-se a todas as situações em que um indivíduo, grupo ou 

instituição procura interferir na conduta de outro (1988a; 11-12). Sendo assim, muitas pessoas 

podem governar, tendo em vista objetivos diversos: o pai governa a conduta da família, a 

professora a de seus alunos, o patrão governa seus empregados etc. “Existem portanto muitos 

governos, em relação aos quais o do príncipe governando seu Estado é apenas uma modalidade.” 

(1996; 280).  

Em segundo lugar, embora tenham como princípio geral dirigir o comportamento de 

outros, os objetivos do governo não são sempre os mesmos. Da mesma maneira como há 

múltiplos governos, há múltiplos objetivos. Basta retomar os exemplos do pai de família, da 

professora e do patrão para verificar que suas metas ao procurar intervir na conduta dos outros 

não são as mesmas. Em terceiro lugar, se há finalidades específicas para dispor as coisas e as 

pessoas de maneira conveniente, é preciso adquirir conhecimentos sobre elas. O exercício do 

poder requer, portanto, formas de saber. 

 Assim, conforme afirma Foucault, nos séculos XVI e XVII a arte de governo começa-se a 

estruturar-se em torno de uma “razão de estado”, que se fundamenta no conhecimento racional 

sobre o funcionamento do próprio estado e seus componentes: “O Estado se governa segundo as 

regras racionais que lhe são próprias, que não se deduzem nem das leis naturais ou divinas, nem 

dos preceitos da sabedoria ou da prudência; o Estado, como a natureza, tem sua racionalidade 

própria, ainda que de outro tipo.” (op. cit.; 286) 

Nikolas Rose entende que o conceito de governamentalidade pode delinear um campo 

onde localizar todos os estudos sobre as operações modernas de saber/poder, dentre os quais o 

primeiro volume da obra História da Sexualidade (Foucault, 1988b) constitui um caso exemplar. 

Neste caso, trata-se das tecnologias do bio- poder direcionadas para uma unidade específica do 

governo, a “população”. Segundo Foucault, um dos fatores decisivos para o desenvolvimento da 

“arte de governar” foi a descoberta da “população” como unidade específica de governo e 
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irredutível à família, que ocorreu na Europa ocidental no século XVIII. A população e seus 

fenômenos próprios, que podiam ser estudados mediante o emprego das técnicas estatísticas: as 

taxas de natalidade e mortalidade, os movimentos migratórios, as doenças, a expectativa de vida e 

os fatores que poderiam interferir em todos esses índices passaram a constituir um campo 

privilegiado da atenção e da intervenção do governo. O objetivo do governo passou a ser 

prioritariamente o de defender a vida e o bem-estar da população, na medida em que isso fosse 

considerado importante para o crescimento e a segurança do estado. À modalidade de poder 

exercido sobre as dinâmicas populacionais, Foucault denominou “bio- política”: 

 

“Pela primeira vez na história, sem dúvida, o biológico reflete-se no político; o fato de viver não é 
mais esse sustentáculo inacessível que só emerge de tempos em tempos, no acaso da morte e de 
sua fatalidade: cai, em parte, no campo de controle do saber e de intervenção do poder.” 
(Foucault, 1988b; 134) 
 

Na administração da vida, se um dos pólos da atenção do governo eram os eventos 

populacionais, o outro era o corpo dos indivíduos, pois cuidar da população não significava apenas 

intervir global e superficialmente, mas também geri-la profundamente e no detalhe. (Foucault, 

1996). As técnicas disciplinares inicialmente formuladas nos conventos, quartéis e prisões e 

posteriormente difundidas por todo o corpo social a partir do século XVII, foram o recurso 

empregado pelo governo alcançar as vidas individuais. 

Vigiar e Punir: história da violência nas prisões (Foucault, 1997) pode ser visto como um 

outro trabalho sobre o governo. Neste caso, trata-se de verificar como o poder se exerce sobre os 

corpos dos indivíduos, no sentido de ampliar simultaneamente a sua capacidade e a sua sujeição, 

a sua força e a sua obediência. O regime disciplinar também representa um esforço de 

administração da população, pelo menos daquelas populações excluídas da relação normal com a 

lei: os criminosos, os loucos, as crianças. Simultaneamente, as disciplinas vinculam-se à criação e 

a transformação dos saberes sobre os indivíduos, formulados no âmbito das ciências humanas. 

Foucault (1988c) entende o funcionamento dessas ciências como “jogos de verdade”, relativos a 

técnicas específicas que os seres humanos utilizam para conhecerem a si próprios. Considera que 

há quatro tipos de técnicas que os seres humanos empregam para entender a si próprios: 

tecnologias de produção, “que nos permite produzir, transformar e manipular coisas”; tecnologias 

dos sistemas de sinais, “que nos permite usar sinais, sentidos, símbolos ou significados”; 

tecnologias de poder, “que determinam a conduta dos indivíduos e os submete a determinados fins 

ou à dominação, objetivando o sujeito” e tecnologias do ser, 

 
 “que permitem aos indivíduos realizar sobre si próprios ou com a ajuda dos outros um certo 
número de operações em seus corpos e almas, pensamentos, conduta e modos de ser, de 
maneira a se transformar para atingir um estado de felicidade ou pureza ou sabedoria, perfeição, 
imortalidade” (op. cit.,18). 

 
Tendo em vista as considerações anteriores, este estudo da legislação federal, considera 

as leis como uma estratégia de governo entre outras na “condução da conduta” das famílias e das 
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crianças. Entende-se ainda que o estado foi apenas uma das múltiplas organizações que 

procuraram proteger a infância e as famílias desamparadas, dentre as quais é preciso contar ainda 

as associações filantrópicas privadas e as instituições religiosas. Além disso, as questões que se 

procura responder com base no estudo da legislação não pretendem descrever os fatos ocorridos, 

mas reconhecer as preocupações e as orientações formuladas pelas autoridades sobre o problema 

da infância e das famílias desprotegidas. A esse respeito, Nikolas Rose explica que os estudos 

sobre a governamentalidade, em vez de se iniciarem a partir das questões “O que aconteceu e por 

que?”, partem de outras interrogações, tais como: “O que os diversos tipos de autoridades queriam 

que acontecesse, em relação a problemas definidos de que maneira, em busca de que objetivos e 

mediante o emprego de que técnicas e estratégias?” (1998; 20) Não se trata de investigar 

preferencialmente idéias, em vez de eventos, mas de compreender uma dimensão específica da 

nossa história, composta pela “invenção, contestação, operacionalização e transformação de 

esquemas, programas, técnicas e aparelhos mais ou menos racionais cujo objeto é a conformação 

da conduta para atingir certos fins”.(idem). Ainda de acordo com Rose, nossa intenção não é 

descrever instituições, estruturas ou padrões de funcionamento, mas de “diagnosticar um conjunto 

de linhas de pensamento, de intenções, de invenções, programas e falhas, ações e contra-ações.” 

(idem)  

 

Resultados e discussão 

 

A Proteção à Infância e à Família como uma questão social 

Conforme Donzelot (1997), na França, durante o Antigo Regime a família era 

considerada como a unidade política básica. O autor considera que era possível identificar uma 

espécie de acordo tácito entre o estado e os chefes de família, em que os últimos tinham 

assegurado o direito de governar os seus dependentes à sua maneira, desde que os mantivessem 

vivendo de acordo com as regras estabelecidas pelo primeiro. Por sua vez, os indivíduos vivendo 

sem vínculos familiares constituíam motivo de preocupação. Desconectados da máquina social, 

perturbavam o funcionamento do sistema, baseado na troca de proteções e obrigações. Os 

mendigos, dependentes da caridade, constituíam uma população flutuante, que não chegava a se 

integrar à sociedade. A ação da administração pública em relação a esses indivíduos irregulares 

era geralmente encerrá-los em hospitais e abrigos, para tirá-los de circulação. 

A partir do século XVIII, porém, o modelo tradicional de relacionamento entre o estado e 

as famílias deixou de funcionar. Por um lado, cresciam as demandas dos pobres por assistência, e 

os mendigos, organizados em bandos, começavam a ameaçar a sociedade, principalmente nos 

espaços urbanos. Por outro lado, surgiam denúncias cada vez mais numerosas sobre a 

arbitrariedade e o abuso de poder praticado pelos pais de família para punirem ou se livrarem dos 

seus componentes indesejáveis. Assim, o problema que se apresentava para o pensamento 
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político liberal neste momento era o de como resolver a questão da pobreza e da desordem sem 

que o governo começasse a interferir em outros processos, como na economia baseada no livre 

mercado e nas liberdades individuais. De acordo com Donzelot (1997), a solução encontrada foi a 

filantropia, que aqui não deve ser entendida como  

 

“um termo ingenuamente apolítico que significa a intervenção privada na esfera dos então 
denominados problemas sociais, mas deve ser considerada como uma estratégia deliberadamente 
‘despolitizante’ para estabelecer serviços e facilidades públicas num ponto a meio caminho entre a 
iniciativa privada e o estado.” (Donzelot, 1997; 55) 

 
Conforme o autor, o modelo da filantropia funcionou com base em dois pólos. Primeiro, o 

da assistência, caracterizado pela estratégia do conselho dado às famílias para que passassem a 

se preocupar mais com o futuro e economizassem parte de seus recursos. Segundo, o pólo 

médico-higiênico, o qual tornou admissível a intervenção do estado nas questões de saúde 

pública, especialmente mediante a formulação de leis normalizadoras. A justificativa para essas 

interferências era a de que essas eram necessárias para preservar a própria sociedade liberal. 

Dessa maneira, foi possível criar serviços públicos e intervir no espaço social sem desvirtuar o 

caráter liberal do estado. Donzelot afirma que o modelo filantrópico foi bem sucedido porque, em 

vez da imposição violenta, recorreu a estratégias mais delicadas e eficientes: “esses dois eixos da 

estratégia filantrópica substituíram as técnicas antigas do poder soberano com novas formas 

positivas de poder: conselhos efetivos, em vez de caridade humilhante, norma preventiva, em vez 

de repressão destrutiva.” (op. cit.; 57) Além disso, o outro segredo do sucesso desse sistema era a 

sua moeda de troca: prometia-se maior autonomia às mulheres em relação à autoridade exercida 

pelos homens, pois a elas era confiada a responsabilidade de organizar o espaço doméstico 

conforme as normas higiênicas e os preceitos de poupança recomendados. Por outro lado, caso 

fossem constatadas irregularidades no meio familiar, corria-se o risco de sofrer a intervenção direta 

do estado, o que implicava na perda da liberdade e, muitas vezes, até das crianças, que eram 

retiradas e alocadas em instituições de proteção. 

Já no final do século XIX, segundo Donzelot (1997) começaram a surgir diversas 

profissões novas no âmbito da categoria mais geral dos “serviços sociais”. Esses profissionais do 

“social” foram ganhando cada vez mais importância, chegando a concorrer em influência com os 

professores, embora sua organização fosse mais dispersa, sobretudo no que diz respeito às 

instituições onde atuavam, as quais já existiam anteriormente ao surgimento de sua atividade: a 

assistência pública, o sistema judiciário e o educacional. Sua esfera de intervenção era a das 

classes desfavorecidas, e o seu alvo preferencial o problema da infância, em sua dupla face: a 

criança em perigo e a criança perigosa. A estratégia de atuação desses especialistas era a 

prevenção e as ações baseavam-se no estudo detalhado das causas dos problemas. 
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“Começando pelo desejo de reduzir os apelos ao judiciário e a confiança no sistema penal, o 
trabalho social dependeria do conhecimento psiquiátrico, sociológico e psicanalítico como apoio, 
na esperança de evitar o drama da ação policial substituindo o braço secular da lei pela mão 
estendida do educador.” (Donzelot, 1997; 97) 

 
Acreditava-se que o conhecimento permitiria substituir o aparato repressivo por uma 

educação libertadora. Aos poucos, aos saberes e às intervenções orientadas para a preservação 

da saúde e da moral, foram sendo acrescentados outros problemas, novas informações sobre o 

desenvolvimento das crianças em relação ao seu ambiente, estudos sobre a influência das 

dinâmicas familiares na afetividade infantil etc. Além do abandono, da anormalidade e da 

delinqüência, distúrbios mais sutis de desenvolvimento passaram a ser reconhecidos nas crianças, 

os quais foram classificados e tratados, com a ajuda dos psicanalistas e outros profissionais. 

No Brasil, diversas análises contemporâneas sobre da história da infância permitem 

afirmar que, no primeiro período republicano, o problema do governo da família foi proposto 

principalmente em termos de um modelo higiênico, o qual pretendeu substituir a caridade religiosa 

praticada no país desde o século XVI. Já a partir dos anos trinta, admite-se que se passou a 

privilegiar a responsabilidade social do estado em relação à assistência, mediante a centralização 

das normas e da fiscalização das instituições de assistência no âmbito do governo federal. No 

entanto, é preciso esclarecer que desde o início do século XX o tema das famílias e das crianças 

necessitadas foi considerado como um problema social por diversos tipos de autoridades e 

especialistas.  

 

Assistência Higiênica ou Científica 

 

O movimento higienista se consolidou durante a Primeira República, num processo de 

regeneração do povo, quando, segundo Schwarcz (2002), a loucura e a criminalidade passam a 

ser explicadas a partir da perspectiva do cruzamento racial, sendo assim, são difundidos 

programas eugênicos com o intuito de depurar a raça degenerada. A campanha higienista, como 

parte de um projeto político de “regeneração da raça” é considerada por Patto (1999) como uma 

verdadeira obsessão por parte de intelectuais e especialistas “em decorrência das perspectivas 

sombrias trazidas a um país mestiço pelas teorias raciais geradas na Europa e assimiladas a partir 

do Segundo Império” (Patto, 1999; 319). 

A construção de um discurso em torno da infância “anormal” no início do período 

republicano, segundo Judith Zuquim (2002), foi resultado de formulações nas áreas de direito, 

medicina, Psicologia, criminologia e Psicologia. O crime, de acordo com a autora, é apresentado 

como uma ocorrência anormal do corpo, e não como conseqüência de estruturas econômicas, 

sociais e políticas. Havia a crença de que as crianças delinqüentes seriam os criminosos da 

próxima geração: 
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“Em sua extensa rede teórica, no Brasil do início do século XX, o criminoso é o louco moral, e 
portanto a delinqüência pode ser entendida como a loucura moral na infância. O crime é 
hereditário, mas a hereditariedade admite nuanças: progressiva ou regressiva, similar ou assimilar, 
descontínua ou ininterrupta.” (Zuquim, 2002; 133) 

 
Neste período, uma das grandes preocupações dos médicos e higienistas era salvar as 

crianças da morte prematura, mediante a divulgação de práticas higiênicas, tais como a defesa do 

aleitamento materno e as grandes vacinações. O Instituto de Proteção e Assistência à Infância do 

Rio de Janeiro (IPAI- RJ) foi uma entidade importante criada nesta época. Fundado pelo médico e 

filantropo Arthur Moncorvo Filho, em 24 de março de 1899, em 1929 já possuía 22 filiais em todo o 

país, 11 delas com creche. (Kuhlmann Jr., 1998). As “Gotas de Leite”, instituições que, 

diariamente, distribuíam leite às mães para que essas alimentassem os seus filhos da maneira 

considerada mais saudável, também são exemplares da proteção praticada nesse período. 

A Escola Pacheco e Silva foi criada em São Paulo, no ano de 1929, anexa ao Hospício 

do Juquery2. Desde a década de 1890, o Juquery passara a ser dirigido pelo alienista Franco da 

Rocha, que procurou reformular o atendimento aos internos com base nos seguintes princípios: o 

asilo deveria estar localizado fora dos limites da cidade; os internos deveriam ser separados de 

acordo com suas características individuais e todos os internos deveriam se ocupar com algum 

trabalho. O antigo asilo, que até então funcionava apenas como uma instituição de guarda dos 

alienados, ingressou na fase da assistência científica, como atesta Maria Clementina Cunha: 

 

“Franco da Rocha abre, no caso de São Paulo, a etapa da competência médica em face da 

loucura. Seu primeiro triunfo se dá no próprio momento em que é nomeado para substituir o 
administrador do hospício: o alienista torna-se então o primeiro médico a ocupar o novo cargo de 
diretor do asilo – não mais ‘administrador’ – criado expressamente para ser prerrogativa exclusiva 
dos especialistas. Este é o primeiro sinal de reconhecimento no plano estadual, por parte dos 
poderes públicos republicanos, de uma competência que se instituía.” (1986; 67) 

 
Conforme o artigo “Alphabetização das Crianças Anormaes”, redigido pelo Dr. Osório 

César (1929), do Hospital do Juquery, a direção da Escola Pacheco e Silva estava a cargo do 

pediatra Dr. Vicente Baptista, que contava com o auxílio de Norberto de Souza Pinto, 

“ortthophreniata” e professor de pedagogia experimental e de Psicologia aplicada à educação. O 

doutor informava ainda que escola contava com um pequeno Laboratório de Psicologia 

Experimental, “aparelhado para verificação dos exames mais importantes de psychologia 

pathologica” (op. cit.; 391). O autor considerava digna de admiração a realização do Governo do 

Estado de São Paulo: 

 

“Antes, a situação desses pobres meninos era de cortar o coração. Quem os visse crescer no 
ambiente hospitalar como seres irracionaes, sem nenhum Contacto com a vida espiritual, ficaria 
certamente penalizado diante dessa pequena multidão de crianças anormaes ‘que perdidas para a 
sociedade e relegadas a expiarem as culpas dos paes, aguardavam opportunidade para receber a 
luz benéfica da instrucção’”. (César, 1929; 389) 
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O programa de ensino criado por Norberto de Souza para o ensino das crianças 

“anormais” - que residiam no próprio prédio e estavam sob a guarda de uma enfermeira-chefe e 

várias empregadas – era amplo, incluía a “educação dos sentidos”; “educação das atenções”; 

“educação da memória”; “exercício de linguagem escrita”; “trabalhos manuais”; “lições de coisas”; 

“exercício de desenho”; “canto”; “ginástica” e “exercício de cálculo instrutivo” (César, 1929; 392).  

Ao ingressar na instituição, as crianças eram examinadas por um “pedopsyquiatra”, o 

médico chefe do Pavilhão de Menores do Hospital do Juquery e seu histórico era registrado num 

prontuário que continha as seguintes informações sobre os internos: 1) nome, idade, cor, 

progenitores, nacionalidade, naturalidade, escolaridade, procedência, data da entrada, saída, 

fotografia, súmula, diagnóstico, decurso; 2) exames complementares de laboratório (sangue, 

liquido cephalo rachideano, fezes e urina); 3) dynamometria, craneometria, aspecto e anomalias do 

corpo, aparência geral e nutrição; 4) história ancestral; 5) ficha odontológica; 6) exame psico- 

pedagógico, teste individual de inteligência. Enfim, tendo em vista as informações presentes no 

artigo do Dr. César, é possível imaginar que a escola funcionava também como um laboratório, 

onde os especialistas podiam investigar questões relativas às “anormalidades” infantis. 

Gondra (2000) afirma que em 1922, no 1º Congresso de Proteção à Infância, o tema da 

higienização foi defendido, tendo sido ampliados os argumentos em seu favor. Entretanto, vale 

ressaltar que a razão de proteger a infância estava mais voltada à defesa da sociedade do que à 

individualidade das crianças. Nesse contexto, Dr. Fernando Magalhães, na abertura do Congresso, 

defendeu a tese da criança como “sementeira do porvir”, ou seja, todos deveriam se aplicar ao 

trabalho de formar em cada criança um homem digno. 

De acordo com Patto (1999), os meios técnico e científico, sobretudo na Primeira 

República, tinham a prevenção como palavra de ordem, sendo as medidas mais drásticas 

empregadas pelos psiquiatras da Liga Brasileira de Higiene Mental.A infância, dessa maneira, era 

vista como um lugar privilegiado de profilaxia,e a autora relata a forte presença do bovarismo entre 

os cientistas dedicados à questão dos cuidados com a infância: 

 
“(...) medidas importadas das ‘nações cultas’ fascinavam a todos, fossem médicos, juristas ou 
educadores. Suas publicações traziam citações intermináveis de sumidades estrangeiras e 
registros freqüentes de pesar por inexistirem aqui instituições de atendimento à infância nos 
moldes das existentes nos ‘focos luminosos da civilização hodierna’.” (Patto, 1999;322) 

 
O Dr. Ernani Lopes (1930), médico da Liga Brasileira de Higiene Mental, em um artigo 

intitulado: “Menores incorrigíveis”; busca reforçar os argumentos apresentados ao leitor, 

remetendo-se a autores europeus, para, dessa maneira, defender uma concepção de que os 

menores incorrigíveis não podem ser diagnosticados nos primeiros anos de vida, por isso, as 

crianças consideradas suspeitas devem ser encaminhadas a um regime adequado de educação 

moral e afetiva: 

 
“no propósito de selecionar as que ainda possuam certo grau de perfectibilidade (pseudo- 
incorrigíveis). Não surtindo efeito quaisquer sanções penais contra os amorais congênitos, que são 
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intimidáveis, impõe-se, entretanto, seu isolamento, em estabelecimento psiquiátrico, onde sejam 
submetidos a um adequado regime assistencial.” (Lopes, 1930;246) 

 
Ao concluir seu artigo, Lopes (1930) apresenta a necessidade de segregar e esterilizar os 

degenerados, de acordo com o parecer de comissões técnicas. No Brasil, a vontade de ser 

parisiense, levou a reformas de embelezamento e saneamento social, que levavam à expulsão dos 

pobres, o tema racial era o núcleo em torno do qual se produziam os conhecimentos e se 

justificavam atitudes com a esterilização de pessoas degeneradas. 

 
“A distância social desmedida que separava as realidades européia ocidental e sul-americana fazia 

com que as idéias geradas no primeiro mundo ficassem como que descoladas da realidade 
brasileira, o que não quer dizer que as idéias alienígenas não tivessem aqui nenhuma função. Ao 
contrário, embora problemática, a presença das correntes filosófico- políticas, literárias e científicas 
de vanguarda da burguesia européia em nosso meio foi instituidora, e motivou uma produção 
intelectual cujos resultados formaram as bases de nossa cultura erudita.” (Patto, 1996;182) 

 
Ainda nessa primeira fase, é importante a criação, no âmbito da legislação federal, do 

“Regulamento de Proteção aos Menores Abandonados e Delinqüentes” (1923). Este documento 

criava o Juízo de Menores e, subordinado a este órgão, o Abrigo de Menores, para receber em 

caráter provisório os menores abandonados e delinqüentes. Instituía ainda uma escola para 

oferecer educação física, moral, profissional e literária a meninas desprotegidas. Foi também nesse 

período que surgiu o primeiro Código de Menores (1927).  

O decreto nº 17943-A, de 12 de outubro de 1927, (Código de Menores) é considerado um 

marco na história das regulamentações oficiais relativas às crianças no país, ao mesmo estariam 

submetidos aqueles com menos de 18 anos de idade, de ambos os sexos, abandonados ou 

delinqüentes. Uma de suas determinações excluía o sistema de rodas.Dessa maneira, de acordo 

com o artigo 16, dessa lei, as instituições destinadas a receber os expostos deveriam manter sigilo 

em relação àqueles que levassem as crianças, mediante um registro secreto destes. A violação 

desse segredo seria punida com uma multa. 

De acordo com os parágrafos 2º e 3º desse mesmo decreto acima mencionado, o menor 

criminoso deveria ser entregue a pessoa idônea ou a algum instituto de ensino ou de caridade ou 

“recolhido a estabelecimento que, não sendo destinado a prisão, queira, todavia, prestar-se a isso” 

(Decreto nº 17943-A, §2º; 489), ou ainda poderia ser “guardado preventivamente em algum 

compartimento da prisão comum, separado, entretanto, dos presos comuns” (Decreto nº 17943-A, 

§3º; 489). 

 

Assistência Social 

 

Kuhlmann Jr (2002), ao citar Raymond Williams, afirma que, nas instituições políticas, 

econômicas, religiosas e sociais, os vários tipos de trabalhadores intelectuais, além de atuarem em 

suas práticas imediatas, atuam na “produção e reprodução da ordem social e cultura geral” 
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(Kuhlmann Jr., 2002;494), sistematizando idéias e conceitos do que ocorre nas relações sociais. 

Sobretudo na Primeira República, é possível notar a configuração de idéias criadas a partir de um 

olhar direcionado às crianças pobres como os “degenerados” e carentes de iniciativas que tenham 

em vista a sua “regeneração”. 

Até meados do século XIX, Maria Luiza Marcílio (1998) elucida que vigorou uma fase 

caritativa, em que a assistência e as políticas sociais em favor da criança abandonada foram 

transferidas, pela Coroa, a outras entidades. Entretanto, isso não significa que a municipalidade se 

isentou dos encargos financeiros e do controle sobre as crianças sem família. Em 1828, a Lei dos 

Municípios tirou das Câmaras Municipais o caráter obrigatório da assistência à infância desvalida, 

a qual passou a ser responsabilidade das Santas Casas de Misericórdia em todo lugar onde as 

mesmas estivessem presentes. 

Os expostos (entendidos como crianças abandonadas recém- nascidas) incorporados por 

uma família, de acordo com Marcílio (1998), poderiam representar um complemento ideal de mão-

de-obra gratuita. As crianças que não encontrassem famílias eram encaminhadas às Câmaras, as 

quais, por sua vez, arranjavam uma criadeira, pagando por esse serviço. No Brasil foram 

instaladas três Rodas de Expostos durante o período colonial: Bahia (1726), Rio de Janeiro (1738) 

e Recife (1789). Depois da Independência, ao longo da primeira metade do século XIX, quinze 

Rodas dos Expostos foram criadas no Brasil, sendo uma das primeiras a de São Paulo, em 1824. 

O Asilo dos Expostos passou a ter um caráter de creche, onde muitas mães passaram a deixar 

seus filhos de até sete anos de idade. 

No que diz respeito à assistência social às meninas pobres, Marcílio (1998) elucida que 

quase todos os Recolhimentos estiveram a cargo das Misericórdias e, a quase totalidade das 

autoridades das capitais de províncias, preocupadas com o desamparo das meninas órfãs e 

expostas, tratou de criar um estabelecimento para sua proteção. Grande número dessas entidades 

foi criado na década de 1850. A administração desses novos estabelecimentos, em sua maioria, foi 

confiada às Irmãs de Caridade de São Vicente de Paula. A partir da segunda metade do século 

XIX, o sistema de internamento das meninas passou a cuidar da educação elementar e da 

educação profissional, além da formação moral religiosa. As meninas deveriam ser preparadas 

para o mundo de trabalho que as esperava.  

 

“Com as primeiras leis em favor da Abolição da Escravatura – e a própria extinção do sistema 
escravista no país – higienistas, juristas e o governo se aliaram à sociedade para fomentar a 
criação e a manutenção dos estabelecimentos de proteção e de educação das meninas órfãs e 
desvalidas. Esses estabelecimentos passaram a ser vistos como a salvação das meninas bem 
postas: tornaram-se o celeiro para se abastecerem de domésticas bem preparadas, a bom preço, 
ou mesmo gratuitamente. (Marcílio, 1998;177) 

 
Para os meninos foi introduzido o ensino profissional, em São Paulo, foi criado o 

Seminário de Santana. Em 1899 extinguiram-se todas as Companhias de Aprendizes Artífices dos 

Arsenais da Guerra, para onde eram enviados muitos meninos, sendo estes incorporados às 
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Escolas de Aprendizes da Marinha, por decreto do presidente da República. A partir de 1910, a 

Companhia de Aprendizes de Guerra passou a ter o objetivo de “formar operários para os arsenais 

de Guerra e preparar cabos e sargentos para os corpos do Exército”. (Marcílio, 1998;189). As 

escolas do Exército, no entanto, continuaram admitindo os menores carentes e os sem – família.  

O período compreendido entre 1889 e 1920 corresponde a uma fase em que, segundo 

Edson Passetti (1999), a responsabilidade da assistência aos menores recaía prioritariamente 

sobre instituições religiosas e privadas, e a partir de 1920 as ações governamentais surgem como 

políticas sociais, configurando:  

 
“Uma história de internações para crianças e jovens provenientes das classes sociais mais baixas, 
caracterizados como abandonados e delinqüentes pelo saber filantrópico privado e governamental 
– elaborado, entre outros, por médicos, juízes, promotores, advogados, psicólogos, padres, 
pastores, assistentes sociais, sociólogos e economistas -, deve ser anotada como parte da história 
da caridade com os pobres e a intenção de integrá-los à vida normalizada. Mas também deve ser 
registrada como componente da história contemporânea da crueldade.” (Passetti, 1999; 350) 

 
Até o final da década de 1930, Irma Rizzini (1993) elucida que houve um embate entre a 

caridade e a filantropia, em que os ideais filantrópicos eram acusados de serem impiedosos, pela 

caridade, que, por sua vez, era criticada pela falta de cientificismo. Surge então, por volta de 1930, 

uma nova concepção de assistência, empreendida pelo Estado, com argumentos e justificativas 

mais condizentes com o regime republicano. Com a criação do Ministério da Educação e Saúde, o 

governo federal assumiu mais explicitamente sua responsabilidade em relação à infância 

desamparada. Durante os anos trinta, em diversos eventos realizados no Brasil, destacava-se a 

precariedade das condições vividas pela maior parte das famílias brasileiras e solicitava-se a 

atenção dos médicos, da justiça e do Estado para esse problema. Em 1933, realizou-se no Rio de 

Janeiro a Conferência Nacional de Proteção à Infância3, à qual compareceram representantes de 

todas as entidades relacionadas com o tema. As discussões ocorridas durante esta conferência 

resultaram, no ano seguinte, na criação da Diretoria de Proteção à Maternidade e à Infância, que 

veio substituir a antiga Inspetoria de Higiene Infantil4. 

No período do Estado Novo, atenção especial foi dada à família que, desde a 

Constituição de 1934, havia sido colocada sob a “proteção especial do estado.” Começaram a 

surgir na legislação federal uma série de incentivos ao casamento e aos nascimentos, bem como 

diversas medidas de proteção à infância e à família. Cynthia Pereira de Sousa, ao examinar as 

relações entre o estado, a igreja e a família (1992) afirma que a política familiar implementada 

nessa época atendia aos interesses da igreja que procurava proteger a organização familiar 

tradicional, ameaçada pela “secularização crescente de amplos setores da vida nacional”, e 

especialmente pela prática do divórcio e da “restrição artificial dos nascimentos”. (op. cit.;48). Para 

o estado, proteger a família significava investir na “base do edifício nacional” para construir um 

“estado nacional forte e organizado”. Além da proteção às famílias o governo pretendia promover o 

“aumento quantitativo da taxa populacional”, entendido como um “meio eficaz de engrandecimento 

e fortalecimento da Nação”. Acreditava-se que “Uma população numericamente elevada garantiria 
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ao Brasil o poder político e militar, o respeito e o reconhecimento das outras nações.” (op. cit.; 52). 

O aumento da população era, portanto, a meta do governo e a família o recurso que deveria ser 

mobilizado para conquistar essa meta. 

Em 1939, foi criada a Comissão Nacional de Proteção à Família, com o compromisso de 

elaborar projetos de leis de proteção à família e o “Estatuto da Família”, documento que passaria a 

regular os casamentos, instituir o ‘abono familiar’ e criar outras formar de incentivo e de proteção 

às famílias. No mesmo ano, publicou-se pela primeira vez o livro A Criança Problema: a higiene 

mental na escola primária, em que o médico Arthur Ramos apresentava um estudo dos problemas 

infantis a partir da sua experiência como diretor do Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental, o qual 

funcionou nos anos trinta no Distrito Federal. No prefácio da segunda edição desta obra, datado de 

1947, o autor afirmava que “os problemas da criança só podem ser compreendidos no mundo 

atuante dos seus círculos de família e de sociedade.” (p.9). 

Ramos considerava exagerada a ênfase que os estudos científicos tradicionais 

costumavam dar à hereditariedade no desenvolvimento humano. Solicitava que os pesquisadores 

levassem em conta a ação do meio, em especial do ambiente familiar, sobre as características 

físicas e psicológicas herdadas. O autor também defendia a substituição do conceito de criança 

anormal pelo de criança-problema e estabelecia uma relação direta entre a criança-problema e 

seus pais- problemas. 

A higiene mental, mediante o estudo dos hábitos adquiridos desde a primeira infância, 

era considerada a área de conhecimento que poderia cuidar da prevenção e da correção dos 

desajustamentos. Arthur Ramos apoiava-se em Benson e Altender, autores da obra Mental Higiene 

in Teacher Institutions in the United States: a survey (1931), para afirmar que “A maior tarefa da 

higiene mental em educação é conservar normal a criança normal”, privilegiando, assim, a função 

preventiva, em relação à corretiva. Ao examinar a produção de Arthur Ramos, Maria Helena Patto 

observa que 

“A. Ramos estava afinado com as idéias dominantes na Psicologia educacional de sua época: seu 
livro faz parte de uma extensa literatura internacional que nas décadas de trinta e quarenta trazia 
no título a expressão ‘criança-problema’, tinha como palavra-chave o conceito de desajustamento 
e como objetivo a correção dos desvios.” (1993; 81) 

 
Em 1940, o decreto-lei n. 2024, de 17/02/1940 “Fixa as bases de proteção à maternidade, 

à infância e à adolescência em todo o país” e cria, no âmbito do Ministério da Educação e da 

Saúde, o Departamento Nacional da Criança, como “supremo órgão de coordenação de todas as 

atividades nacionais relativas à proteção à maternidade, à infância e à adolescência.” (p.74) e com 

as seguintes atribuições: realizar pesquisas e inquéritos sobre a situação da maternidade e da 

infância em todo o país, divulgar os conhecimentos produzidos de modo a formar uma consciência 

pública atenta a essas questões, cooperar com as instituições estaduais e municipais, públicas e 

privadas e realizar a fiscalização das instituições de proteção e assistência. Verifica-se claramente 

um movimento no sentido de centralizar o controle das medidas de proteção à infância no âmbito 
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do governo federal. Além disso, observa-se a preocupação em estabelecer órgãos de pesquisa 

associados às instituições de execução das medidas de assistência, o que demonstra a 

preocupação crescente em realizar um governo informado sobre as condições da população, 

recorrendo-se principalmente às técnicas estatísticas com esse objetivo. 

No que se refere às crianças desprotegidas, criou-se no Rio de Janeiro, vinculado ao 

Juízo de Menores do Ministério da Justiça, o Serviço de Assistência a Menores (SAM), com o 

objetivo de “sistematizar e orientar os serviços de assistência a menores desvalidos e 

delinqüentes, internados em estabelecimentos oficiais e particulares”. (decreto-lei n.3799, de 5 de 

novembro de 1941). Esta instituição veio substituir o antigo Instituto Sete de Setembro. Mais de 

uma década depois de sua criação, sentiu-se a necessidade de tornar mais efetiva a atuação do 

SAM nos outros estados do território nacional. Em 10 de junho de 1953, a portaria n. 125 do 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores criava oito inspetorias regionais, sediadas nas seguintes 

cidades: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Niterói, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. 

Cada inspetoria seria integrada por agências situadas nas capitais dos estados que não fossem 

sedes de região e poderia haver ainda sub-agências em municípios do interior dos estados. Dentre 

as funções atribuídas às inspetorias estavam: contatar os estabelecimentos públicos e privados 

que mantinham os menores internados, promover a internação dos menores desvalidos, “registrar 

o movimento de entrada, saída e transferência de menores”, manter registros relativos aos 

menores internados, “manter dados atualizados sobre as possibilidades profissionais dos menores 

em vias de desligamento”; cuidar da inserção civil e profissional dos menores, quando saíssem da 

instituição onde estavam internados e fiscalizar o funcionamento das instituições que abrigavam 

menores”. (Legislação Federal, Portaria n.125 de 10 de junho de 1953). A partir de agosto do ano 

seguinte, passaria a haver uma inspetoria sediada na capital de cada estado, que poderia integrar 

agências situadas em cidades do interior. (Legislação Federal, Portaria n. 247, de 4 de agosto de 

1954). Dessa maneira, o SAM foi se tornando cada vez mais presente em todo o território nacional. 

Ainda em 1954, o SAM cria a Superintendência de Assistência Domiciliar e Preventiva (SADOP), 

buscando assim constituir um órgão específico para a prevenção do abandono e da delinqüência. 

Na portaria que dava origem à SADOP, considerava-se que a melhor forma de se prestar 

assistência aos menores abandonados ou infratores era oferecer condições para que esses 

pudessem permanecer junto das suas famílias. O documento registrava da seguinte maneira as 

funções do novo órgão: 

 

“Art 2º. Incumbe à SADOP realizar, na área do Distrito Federal, junto das famílias, a assistência 
dos menores que, por condições de desajustamento de qualquer natureza, estejam na iminência 
de ficar em abandono o de se transviarem; 
“Art 3º. A ação da SADOP desenvolver-se-á no sentido de promover o reajustamento da 
família necessitada, e o socorro do menor, através de todos os atos, providências e práticas 
aconselháveis, inclusive da concessão direta dos auxílios em natureza, ou mesmo 
financeiros em casos especiais.” (Legislação Federal, Portaria n. 14, de 11 de Fevereiro de 
1954) 
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Nesse documento, importa sublinhar a preocupação em criar um órgão com uma função 

especificamente preventiva e encarregado de atuar no sentido de promover o reajustamento 

familiar. Mais uma vez, a família era o meio de que o governo deveria ocupar-se com o objetivo de 

atingir o seu objetivo, neste caso, reduzir a população de menores abandonados e delinqüentes.  

Conforme já se mencionou, a assistência à família e à infância nas décadas de 1930 e 

1940 assumiu uma feição mais nitidamente social, na medida em que o governo federal assumiu 

mais explicitamente a sua responsabilidade pela proteção e pela educação das crianças, 

procurando centralizar essa tarefa. Além disso, as considerações anteriores a respeito da 

legislação consultada ajudam a compreender como o governo procurou proteger a população 

infantil, mediante a criação de diversas formas de intervenção no espaço familiar, considerado 

como a unidade social e política básica na construção do país.  

 

Conclusão 
“Na história das idéias os marcos inaugurais 
convivem com a instabilidade da força de 
determinadas obras que, quando recuperadas, 
mostram- se como contra-faces de paradigmas 
plenamente estabelecidos.” (Freitas, 2002; 370) 

 
 

Neste texto, procurou-se apresentar, em linhas gerais, as transformações na assistência 

à família e à infância no período compreendido entre 1890 e 1945, recorrendo-se à legislação 

federal brasileira e a textos escritos na época por especialistas de áreas como medicina, Psicologia 

e direito. De acordo com os documentos oficiais analisados, é possível perceber as leis como uma 

estratégia de governo, entre outras, na “conduta das condutas” das famílias e das crianças. A 

investigação foi conduzida a partir dos conceitos de “governamentalidade”, “bio- poder” e 

“tecnologias do ser”, tais como formulados por Foucault e utilizados em análises posteriores por 

diversos autores, como Thomas Popkewitz e Jorge Ramos do Ó, no campo educacional; Nikolas 

Rose, no campo da Psicologia e da política e Mitchel Dean, também no domínio político, além de 

remeter- se a textos de Donzelot sobre a promoção do domínio social e o governo através da 

família. 

No que diz respeito à proteção da infância e da família como uma questão social, é 

possível perceber o movimento higienista substituindo, na Primeira República, a caridade religiosa 

praticada no país desde o século XVI, e o tema das crianças necessitadas e das famílias sendo 

considerado, desde o início do século XX, como um problema social por diversas autoridades e 

especialistas de áreas como direito, medicina, Psicologia, educação e ciências sociais. É possível 

dizer que a proteção à infância e à família no Brasil, durante o primeiro período republicano, foi 

realizada de maneira dispersa, em instituições públicas e privadas. Já a partir de 1930 e durante o 

Estado Novo, verificou-se um movimento de centralização da assistência no âmbito do governo 
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federal, mediante a criação de diversas instituições destinadas a esse fim específico com a 

presença de autoridades oficiais fiscalizando as instituições privadas existentes. 

Dessa maneira, o conhecimento especializado dos médicos, educadores, advogados, 

psicólogos e sociólogos tornou-se fundamental para a atuação do governo, tendo em vista o 

conhecimento da população com o intuito de governá-la, buscando enfatizar providências de 

caráter preventivo, sobretudo a partir dos saberes produzidos pelas ciências humanas, que 

tornaram possível a atuação sobre as causas, procurando antecipar as manifestações, deixando 

clara a defesa da sociedade como o princípio da proteção à infância em detrimento da preservação 

da individualidade das crianças. 

 

Notas: 
 
1. Os documentos da legislação foram selecionados a partir do exame de coletâneas da legislação brasileira: Coleção das 
Leis da República dos Estados Unidos do Brasil, Rio de Janeiro: Imprensa Nacional (1890-1936); LEX: Legislação Federal e 
Marginália, São Paulo: Lex Editora (1937-1945).  
2. Antes de se chamar Hospício do Juquery, esta importante instituição tinha o nome de Asilo Provisório de Alienados da 
Cidade de São Paulo. Criado em 1852, em sua primeira fase foi administrado por um leigo, Tomé Alvarenga e depois por 
seu filho, Frederico Alvarenga, também sem especialização. O Asilo funcionava de maneira precária: encontrava-se sempre 
superlotado, a mortalidade era elevada devido às doenças e epidemias, empregavam-se estratégias violentas para manter 
a disciplina. 
3. Durante a Primeira República, no ano de 1922, realizara-se no Rio de Janeiro o I Congresso Brasileiro de Proteção à 
Infância, em que se definiu o dia 12 de outubro como o Dia da Criança. (Khulmann Jr., 1998). 
4. A Inspetoria de Higiene Infantil da Saúde Pública havia sido criada pelo decreto n.16.300, de 23/12/1923. 
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Introdução 
 

No livro La Naissance de l'Intelligence Chez l'Enfant (1936), em que inicia a divulgação 

de uma nova abordagem sobre a gênese das estruturas cognitivas humanas, Jean Piaget (1896-

1980) faz referência à contribuição de Claparède na elaboração da teoria da assimilação, como 

então denominou aquela abordagem, especialmente através do estudo La genèse de l'hypothèse, 

publicado por Claparède em 19331.  

Desde 1921, Piaget aceitara a função de diretor de pesquisas no Institut Jean-Jacques 

Rousseau, a convite de Claparède. Ora, no período entre 1916 e 1933, o próprio Claparède estava 

ocupado nas pesquisas sobre a gênese da hipótese. As experiências que originaram a obra 

começaram em 1916-17, com a colaboração de um assistente, Yves Le Lay, que deixou Genebra 

com o fim da Primeira Guerra. Em 1927, Claparède então decidiu retomar a interpretação dos 

dados com a ajuda de outra assistente, Helena Antipoff, recém chegada da Rússia (1916-1924) e 

de Berlim (1924-1926). Crítico ainda em relação aos resultados obtidos, Claparède mais uma vez 

adiou a publicação, e Antipoff deixou Genebra para atender a convite para lecionar psicologia no 

Brasil, na Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Minas Gerais, a partir de 1929. 

Finalmente, em 1933, Antipoff, mesmo estando no Brasil, insiste para que Claparède publique os 

resultados, a seu ver originais e merecedores de crédito científico. Assim é que, na edição dos 

Archives de Psychologie de junho/setembro de 1933, o trabalho é publicado, e dedicado a Antipoff. 

(Claparède, 1933). 

 

Objetivos 

 

Pelos relatos que encontramos até agora, parece que houve uma significativa interação 

entre os três autores, nos anos cruciais para a elaboração da teoria da assimilação por Piaget. 

Nesse sentido, decorrem os objetivos do presente projeto, que pretende investigar exatamente as 

relações entre as propostas de Claparède, de Piaget e de Antipoff, na descrição da gênese da 

perspectiva interacionista em Genebra. O projeto pretende obter resposta para as seguintes 

questões: 
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1) Qual a relação entre o programa de pesquisa iniciado por Piaget em Genebra, a partir de 1921, 

e o trabalho ali desenvolvido por Claparède? 

2) Qual a participação de Antipoff e das informações por ela trazidas sobre a psicologia soviética, 

a partir de 1926, no trabalho desenvolvido por Claparède e Piaget no Instituto Jean-Jacques 

Rousseau? 

3) Quais as relações entre o trabalho de Claparède e Antipoff (publicado sob o título "La Genèse 

de l'Hypothèse", em 1933), e a síntese então elaborada por Piaget, conhecida como teoria da 

assimilação? 

 
Metodologia 
 

Para buscar a resposta às questões colocadas acima, este estudo se desenvolverá em 

quatro etapas.  

Na primeira etapa, as fontes para a pesquisa são as resenhas da literatura psicológica 

da época elaboradas pelos três autores e publicadas na revista Archives de Psychologie entre 

1901 e 1940. Esse período foi, para os três, uma época de grande produtividade intelectual. 

Claparède (1873-1940), estudioso da psicologia da inteligência desde sua admissão como privat-

dozent na Universidade de Genebra, em 1899, havia fundado, junto com Pierre Bovet, em 1912, 

uma Escola de Ciências da Educação (denominado Instituto Jean-Jacques Rousseau). A partir daí, 

Claparède exerceu uma grande liderança na área da Psicologia da Educação, pois o Instituto se 

tornou um centro irradiador de idéias e pesquisas na área. Após o final da primeira guerra, já na 

fase da maturidade, Claparède, que havia pesquisado extensamente as questões relacionadas à 

atividade e à consciência, estava pronto para elaborar uma contribuição original na área. Já 

Antipoff (1892-1974), havia sido estudante no Instituto Rousseau entre 1912 e 1916, tendo 

portanto experimentado uma grande influência da visão de Claparède nos anos de formação. Entre 

1916 e 1924, esteve na Rússia, trabalhando em centros de reeducação de crianças abandonadas 

e no Laboratório de Psicologia da São Petersburgo (posteriormente denominada Leningrado), onde 

teve contato com o grande debate sobre a psicologia materialista que tomou conta da psicologia 

russa. Suas publicações do período evidenciam o início da síntese entre a psicologia genebrina e a 

abordagem sócio-interacionista russa que viria a marcar seu trabalho posterior no Brasil. Ao 

retornar a Genebra, em 1926, Antipoff certamente terá contribuído para introduzir as preocupações 

da psicologia soviética no ambiente do Instituto Rousseau. Já Piaget, nesse período, iniciava, com 

o decidido apoio de Claparède, as pesquisas sobre psicologia da criança que se tornariam 

internacionalmente conhecidas. A interação entre os três, que está documentada nas citações 

mútuas que encontramos em seus trabalhos, pode ser melhor avaliada a partir deste levantamento 

das opiniões que emitiram sobre a literatura psicológica da época, documentada nas resenhas 

publicadas no período. 
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Na segunda etapa, os textos publicados por Claparède, Antipoff e Piaget, no mesmo 

período acima delimitado, serão examinados, para estabelecer as conexões entre eles. 

Na terceira etapa, o exame de documentos não publicados será necessário, para 

esclarecer melhor as conexões entre os três autores. Para isto, os documentos do acervo Helena 

Antipoff, atualmente sob a guarda da Universidade Federal de Minas Gerais, serão de grande 

utilidade . Nesse acervo podemos encontrar a correspondência mantida entre Antipoff, Claparède e 

Piaget a partir de 1929. Outros documentos relevantes poderão ser encontrados nos arquivos de 

Piaget e nos arquivos do Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra. 

Na última etapa, os dados coletados serão analisados e interpretados. A análise e 

interpretação dos dados será feita a partir da perspectiva historiográfica descritiva e analítica 

proposta por Brozek (1980, 1996) e por Pongratz (1980). Segundo Brozek o trabalho historiográfico 

deve ser descritivo - isto é, descrever o acontecimento da maneira mais completa possível, 

inclusive com recurso a fontes arquivísticas, para completar o quadro. Por outro lado, tanto Brozek 

quanto Pongratz chamam a atenção para a dimensão analítica e interpretativa do relato 

historiográfico, que leva em consideração o contexto no qual ocorreram os fatos relatados. Uma 

teoria científica não é apenas um produto individual, mas de um grupo de estudiosos trabalhando 

juntos em um contexto determinado. No nosso caso, é importante considerar o contexto tanto no 

que diz respeito à formação de cada um dos autores considerados, quanto em relação ao tempo e 

lugar onde se encontraram, para colaborar na elaboração da teoria interacionista, cujas 

conseqüências para a posterior evolução da psicologia científica ainda estão por ser melhor 

avaliadas. A importância dessa abordagem para a psicologia do século XX torna este projeto 

relevante, já que pode contribuir para esclarecer melhor as relações entre a perspectiva 

interacionista e outras abordagens dos fenômenos psicológicos que surgiram a partir do final do 

século XIX e início do século XX - o funcionalismo, a teoria dos reflexos condicionados, a Gestalt, a 

psicologia histórico cultural elaborada na União Soviética. 

 Além disso, este estudo pode contribuir para demonstrar um ponto que tem sido 

recorrentemente lembrado pela filosofia da ciência: a importância da ação do contexto e do grupo 

na elaboração e na forma adotada pela teoria (Kuhn, 1989).  

 

Resultados parciais 

A pesquisa se encontra na 1ª etapa, na análise das resenhas publicadas pelos três 

autores nos Archives de Psychologie. Até agora foram investigadas as resenhas publicadas por 

Claparède no período de 1901 a 1907. Essa investigação resultou nos seguintes dados: 
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Tabela 1: Freqüência de resenhas de Claparède publicadas nos Archives de Psychologie, por 

autor, 1901-1908 

Freqüência Autores dos livros resenhados 

8 J. Grasset 

6 Stern, Vaschide 

4 A Binet e Schnyder 

3 Hans Gross, T. Jonckheere, W. A. Lay, Arn Pick, Vurpas, W. Ament 

2 

Aschaffenburg, Bourneville, Calkins, Dubois, G. Dumas, Th. Heller, A. Hoche, J. 
Ioteyko, Willian James, H. E.Jost, L. Lefèvre, Aug. Ley, Liebmann, H. Liepmann, Th. 
Lipps, A. Mahaim, W. A. Nagel, Oppenheim, Philippe, Pillsbury, S. Ramo y Cajal, 
Toulouse, Warren, W. Wundt 

Fonte: Archives de Psychologie, 1901-1908. 
 

Além dos autores, fizemos uma classificação dos assuntos dos livros resenhados por 

Claparède. Para tal, utilizamos as categorias apresentadas por Claparède e Flournoy do n.º 6 (no 

qual aparece a primeira classificação) ao 27 (último exemplar consultado) dos Archives de 

Psychologie. Na tabela abaixo estão as categorias e o número da revista em que aparecem pela 

primeira vez, com seu respectivo ano de publicação: 

 
Tabela 2: Categorias de classificação, edição da revista Archives de Psychologie em que a 
categoria aparece, ano de publicação (1901-1907) 

Categorias 
nº.da 

revista 

Ano de 
publica 

ção 

Questões teóricas, Psicologia Experimental e descritiva, Psicologia 
Infantil e Pedagogia, Psicologia comparada, Psicologia patológica e 
anormal e Publicações periódicas 

nº. 6 1903 

Psicologia criminal nº. 7 1903 

Psicologia Comparada (incluindo as subcategorias Animal e Criminal), 
Tratados gerais, Métodos e Filosofia e Anatomia e Fisiologia do sistema 
nervoso 

nº. 8 1903 

Psicologia Aplicada nº. 9 1903 

Psicoterapia nº. 17 1905 

Psicologia Religiosa nº. 21,22 1906 
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Psicologia Estética Religiosa e Psicologia Subliminar nº. 24 1907 

Fonte: Archives de Psychologie, 1901-1907. 
 

A partir dessas categorias, classificamos os assuntos dos livros resenhados por 
Claparède no período: 
 
Tabela 3: Classificação dos assuntos dos livros resenhados por Claparède, Archives de 
Psychologie, 1901-1907 

Assuntos 

Número de 
livros 
resenhados 

Porcenta-
gem 

Psicologia Experimental e descritiva 61 23,64% 

Tratados gerais, Métodos e Filosofia/ Questões teóricas 46 17,83% 

Psicologia patológica e anormal 46 17,83% 

Psicologia Infantil e Pedagógica 35 13,56% 

Anatomia e Fisiologia do sistema nervoso 23 8,91% 

Psicologia Comparada (Criminal) 20 7,75% 

Psicologia comparada (animais) 9 3,49% 

Publicações Periódicas 8 3,1% 

Psicologia Aplicada 3 1,16% 

Psicologia Estética Religiosa 3 1,16% 

Psicoterapia 3 1,16% 

Não classificado 1 0,39% 

Total 258 100% 

   
Discussão dos resultados 
 
 A Tabela 1 evidencia a amplitude dos interesses de Claparède no período aqui 

considerado. Entre os autores lidos, pode-se identificar especialistas em psicopatologia e em 

psicologia experimental de origem alemã, francesa, inglesa ou norte-americana. O autor mais 

citado – Joseph Grasset – foi um psiquiatra nascido em Montpellier, na França, cuja obra trata 

especialmente da psicopatologia e da responsabilidade criminal dos loucos.  Outros autores que 

despertam o interesse de Claparède são aqueles ligados aos primeiros laboratórios de psicologia 

experimental estabelecidos na Europa: Alfred Binet, Wilhelm Wundt, Nicolas Vaschide (que 

trabalhou com Binet no Laboratório de Psicologia Fisiológica da Sorbonne  entre 1895 e 1899 e 

depois com Toulouse, em um Laboratório de Psicologia Experimental instalado em um serviço de 

saúde mental em Paris). Observam-se também resenhas de obras de autores ligados à área da 

psicologia aplicada, como Stern, na Alemanha e Bourneville, na França, ou à criminologia. É 

interessante destacar a presença de William James, que já nessa época impressionava Claparède 

com sua abordagem funcional dos fenômenos psicológicos. 

A tabela 2 nos permite identificar os principais interesses de Claparède ao longo do 

período considerado, que coincide com o início da construção da psicologia científica na Europa 
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Central, a partir do trabalho de Wilhelm Wundt no Laboratório de Psicologia Experimental de 

Leipzig. Entre esses intereses, destacam-se a Psicologia Experimental e descritiva, os Tratados 

gerais, Métodos e Filosofia, as questões teóricas, a Psicologia patológica e anormal e a Psicologia 

Infantil e Pedagógica. Esses dados revelam que, ao lado da preocupação com questões teóricas e 

filosóficas, há um um crescente interesse por questões práticas, sobretudo na aplicação da 

Psicologia nas escolas, 13,56% dos livros resenhados tratam dessa área, e na área criminal, com 

7,75% das resenhas.  

As categorias, por sua vez, acompanham a construção da própria Psicologia cientifica. 

São exemplos as discussões teóricas sobre o método e o objeto da Psicologia, como livro de A. 

Pfaender (1904), que trata justamente dessa problemática, e os livros de Calkins (1906), de 

Warren (s.d.) e de Pillsbury (1907), que tratam do debate entre os estruturalistas e os 

funcionalistas. Ou ainda as mudanças dos termos usados por Claparède e Flournoy para classificar 

as resenhas, como no caso da Psicopatologia, que até o n.º 10 era classificada como Psicologia 

patológica e anormal, no número 23 ela sofre nova mudança sendo denominada de Psicologia 

Patológica, oscilando até o número 27 entre esses dois termos. Finalmente, a partir daí o termo 

Psicopatologia passa a predominar. Esse mesmo tipo de construção pode ser verificado também 

com relação à Psicologia criminal, que no número 7 aparece com essa denominação e a partir do 

número 8 passa a ser incluída como uma subcategoria da Psicologia Comparada. 

A análise das resenhas publicadas nos Archives de Psichologie, ainda que se refiram 

apenas àquelas feitas por Claparède, apontam para aspectos importantes dos debates que 

acompanharam a construção da Psicologia no período, evidenciando os interesses do grupo de 

Genebra e permitindo conhecer melhor o olhar de Claparède, sem dúvida um profundo conhecedor 

dos rumos da nova ciência psicológica no início do século XX. A cada resenha, o autor comenta e 

se posiciona em relação às obras, mostrando sua admiração pelo tratamento experimental dos 

fenômenos psicológicos, pela aplicação dos conhecimentos oriundos dos laboratórios na solução 

de problemas práticos (como no caso da obra de Alfred Binet), e a preferência pela abordagem 

funcional.  

Essa fase da pesquisa centrada em Claparède será primordial para a posterior 

comparação entre os três autores, objetivo maior do projeto. 

 
Nota: 
 
1. Essa obra trata especialmente dos processos de raciocínio e de reflexão que levam à invenção. Na definição funcional de 
Claparède, "l'intelligence est en effet la capacité de résoudre par la pensée des problèmes nouveaux" (Claparède, 1933, p. 
3) 
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Introdução 

A presente pesquisa se encontra no âmbito da historiografia das idéias psicológicas, 

sendo que essa é uma área da História da Psicologia, que estuda a formação de idéias 

psicológicas e a presença delas em documentos históricos, como cartas, livros, boletins. Trata-se 

de uma área de pesquisa fundamental para uma melhor compreensão da atual constituição da 

Psicologia visto que, apesar dessas idéias não serem construções de conhecimento acadêmicas, 

elas influenciaram a forma de pensar das épocas nas quais vigoraram e, muitas vezes, 

caracterizaram a experiência psicológica dos homens desses períodos. Esse trabalho analisa o 

processo de fundação e expansão do Centro de Valorização da Vida, tal como é relatado nos 

Boletins que ele produziu durante a segunda metade do século XX. O CVV (como é conhecido no 

senso comum) é uma organização não governamental que trabalha com prevenção de suicídio e 

doação de amizade por meio da relação de ajuda psicológica. Essa instituição foi criada em 

fevereiro de 1962 como parte da Campanha de Valorização da Vida, tendo, em 1965, adquirido 

personalidade jurídica e se transformado em Centro, e até hoje realiza atividade voluntária de 

ajuda. Ela é formada por voluntários, denominados plantonistas do CVV, que realizam 

atendimentos por telefone, pessoalmente e por carta, e também são responsáveis pela divulgação 

do trabalho da entidade, organização de eventos para arrecadação de recursos financeiros para 

manutenção dela e expansão dos centros CVV por todo o Brasil.  

Essa pesquisa tem como objeto de estudo 321 Boletins produzidos entre os anos de 

1966 e 2000 (aqueles publicados entre julho de 1966 e Maio de 1993 foram impressos em São 

Paulo capital e os publicados entre Junho de 1993 e Dezembro de 2000 foram impressos em 

Ribeirão Preto) e distribuídos para os vários Postos espalhados pelo Brasil. Estes Boletins são 

mantidos em um arquivo do Posto CVV de Ribeirão Preto, na Rua Augusto Severo, número 660, 

no bairro Vila Tibério. Durante esses anos foram publicados mais do que 321 Boletins (um total de 

328), entretanto alguns deles não foram conservados e não estavam presentes nesse arquivo. O 
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acervo é constituído por cinco tipos de Boletins diferentes, que são apresentados, na tabela 

abaixo, com os respectivos títulos, períodos de publicação, periodicidade e total de números 

publicados. 

 

TÍTULO DO BOLETIM 
PERÍODO DE 
PUBLICAÇÃO 

PERIODICIDADE 
TOTAL DE NÚMEROS 

PUBLICADOS 

CVV-CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA 
VIDA 

JULHO DE 1966 A 
ABRIL DE 1970 

TRIMESTRAL 16 

BOLETIM DO MOVA 
JULHO DE 1970 A 
AGOSTO DE 1972 

MENSAL 29 

BOLETIM DO CVV 
SETEMBRO DE 

1972 A JULHO DE 
1973 

MENSAL 11 

BOLETIM DA ESPERANÇA 
JUNHO DE 1975 A 

SETEMBRO DE 
1976 

TRIMESTRAL 6 

BOLETIM DO CVV 
AGOSTO DE 1977 
A DEZEMBRO DE 

2000 

ALGUNS 
MENSAIS E 

OUTROS 
BIMESTRAIS 

259 

 

Os primeiros Boletins, intitulados CVV - Centro de Valorização da Vida apresentam 

informações sobre os fatos, idéias ou estudos sobre o suicídio, o atendimento telefônico e os 

primórdios das atividades do Centro de Valorização da Vida no Estado de São Paulo. Os Boletins 

denominados Boletim do Mova, diferentes dos anteriores, apresentam questões referentes ao 

suicídio, ao papel da comunicação, ao porquê das pessoas procurarem o CVV, ao início de sua 

expansão pelo Brasil, às atividades que ele estava realizando junto à comunidade, à construção de 

uma clínica de repouso para doentes mentais sem recursos, e às promoções e eventos para 

arrecadar fundos para a realização dos trabalhos voluntários. Os boletins com título Boletim do 

CVV, produzidos entre 1972 e 1973, falam sobre os cursos e atividades realizados pelo CVV e as 

“técnicas” de ajuda. Os boletins denominados Boletim da Esperança são uma produção do Centro 

de Valorização da Vida em parceria com o Centro Espírita Aprendizes do Evangelho (CEAE) e 

falam dos cursos que essas entidades estavam oferecendo, da expansão do CVV pelo Brasil e de 

“suas técnicas” de ajuda e treinamento de voluntários. Os Boletins que têm como título Boletim do 

CVV, produzidos entre 1977 e 2000, falam das atividades do CVV junto à comunidade (eventos, 

promoções, cursos e confraternizações), expansão do CVV pelo Brasil, suicídio, valorização da 

vida, morte, diálogo, solidariedade voluntária, escuta (saber ouvir), ansiedade, atendimento 

telefônico (tipos de atendimento e como atender), prática do amor (doação de amizade), solidão, 

relação de ajuda (como construí-la), comunicação, terapia de apoio, aceitação, tipos e distúrbios 

de personalidade, contato interpessoal e intrapessoal, role playing, desabafo (bifriending), tornar-se 

pessoa, jeito de ser, aconselhamento (arte de não dar conselhos), não-diretividade, CVV e Carl 

Rogers, metamorfose, crescimento (ser ou fazer), calor humano, disponibilidade, convivência, vida 

plena, vivência da ajuda, compreensão (resposta compreensiva), autenticidade, postura 
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humanística, características das pessoas que procuram o CVV, dificuldades dos voluntários, 

liderança centrada no grupo.  

O principal objetivo dessa pesquisa é mostrar como os Boletins analisados nessa 

pesquisa estão repletos de informações a respeito da fundação e expansão do serviço voluntário 

de ajuda psicológica, realizado pelo Centro de Valorização da VIda. Pretende-se analisar como os 

Boletins vão mostrando a abertura de novos Postos CVV, a divulgação do trabalho do CVV nos 

meios de comunicação e por meio de eventos junto à comunidade, e a construção e realização de 

obras assistenciais. Sendo assim, visa-se entender como o “saber psicológico” dessa instituição é 

manifestado no contexto sócio-cultural brasileiro. Assim, talvez, se possa falar em uma construção 

(ou reconstrução) da história da “Psicologia leiga” do CVV. 

 

Método 

A realização dessa pesquisa foi baseada na metodologia da Historiografia da Psicologia e 

pode ser simplificado em alguns pontos. Foi realizada uma primeira leitura dos documentos para 

compreender a sua estrutura geral. A partir disso foi possível identificar quais partes deles 

relatavam as atividades do CVV que estavam atreladas ao seu processo de expansão da ajuda 

psicológica. Foram lidas fontes secundárias para compreensão do que era um Boletim, o que era o 

CVV e quais suas finalidades. Depois foi construída uma cronologia geral com todas as atividades 

do CVV (com suas respectivas datas) apresentadas nos Boletins, que se relacionavam com seu 

crescimento na sociedade brasileira. Agora estão sendo construídas várias cronologias 

específicas, cada uma referente a um tipo de atividade: 1) mostrando a fundação do Centro de 

Valorização da Vida e a abertura de novos Postos CVV; 2) apresentando os principais meios de 

comunicação (revistas, jornais, TV, dentre outros) utilizados para divulgação do trabalho dessa 

entidade; 3) relatando as principais atividades realizadas para arrecadar recursos para 

manutenção de cada Posto CVV; 4) expondo os eventos e palestras realizados pelos vários postos 

do CVV junto às suas comunidades; 5) mostrando a construção de obras assistenciais e a 

realização de assistência a outras instituições. Por fim, estão sendo elaborados os resultados a 

partir dessas tabelas, buscando compreender a conexão entre essas várias atividades e o 

processo de expansão dos serviços pelo Centro de Valorização da Vida. Dessa maneira, essa 

pesquisa1 ainda está em fase de conclusão. 

 

Resulados e discussão 

O principal objetivo dessa pesquisa é mostrar a expansão do trabalho do Centro de 

Valorização da Vida pelo Brasil, durante a segunda metade do século XX. Para tanto, em primeiro 

lugar é necessário apresentar, cronologicamente, quando foram abertos os postos dessa 

instituição. A Tabela 1 cumpre essa função apresentando a expansão do CVV, desde a sua 

fundação em São Paulo capital, no dia 1O de Março de 1962 (quando foi iniciado o primeiro Posto 

CVV trabalhando com prevenção de suicídio), até 5 de Setembro de 1999 quando é relatada a 
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abertura do Posto CVV de Itápolis-SP. Essa tabela reconstitui a história dessa entidade a partir dos 

dados: data de abertura do posto (dia, mês e ano quando expostos nos boletins ou apenas mês e 

ano ou só ano, quando o boletim só apresentava esse dado); localização (em algumas cidades 

foram abertos mais de um posto e, nesses casos, o boletim, diferencia um posto pelo bairro no 

qual está ou por um outro ponto de referência como um hospital); cidade na qual foi implantado o 

posto; estado da cidade; país (coloca-se esse dado porque o CVV também abriu postos em outros 

países da América o Sul). É importante ressaltar que essa tabela não apresenta as datas de 

fundação de cada posto com extremo rigor porque os Boletins nem sempre expressavam 

exatamente esse dado. Dessa forma, quando só é apresentado o ano de fundação é um dado não 

exato que apenas mostra que os boletins falam pela primeira vez daquele postos naquela data. 

Entretanto, apesar dessa não exatidão, esse dado é relevante porque ajuda a compreender 

cronologicamente o processo de expansão do CVV pelo Brasil e junto às comunidades locais dos 

seus postos. Pode ser percebido que nesses quase 40 anos foram abertos 86 Postos CVV, o que 

mostra uma grande atuação dessa entidade nos cenários brasileiro e sul americano.  

 

TABELA 2: Cronologia de abertura dos postos CVV no Brasil e América Latina   

DATA 
BAIRRO 

(ou localização 
específica) 

CIDADE ESTADO 
PAÍS 

 

1 de Março de 1962  São Paulo SP Brasil 
3 de Abril de 1971  Porto Alegre RS Brasil 

1975  Santo André SP Brasil 
Agosto de 1976  Jundiaí SP Brasil 

1976 Pinheiros São Paulo SP Brasil 
10 de Dezembro de 

1977 
Nova Suíça Belo Horizonte MG Brasil 

1 de Abril de 1978  Mar Del Plata  Argentina 
20 de Março de 

1978 
 Foz do Iguaçu  Brasil 

1978 Barra Funda São Paulo SP Brasil 
1978  Recife PE Brasil 
1978  Rio de Janeiro RJ Brasil 

Fevereiro de 1979 Estácio de Sá Rio de Janeiro RJ Brasil 
2 de Setembro de 

1979 
 Brazília DF Brasil 

1 de Outubro de 
1979 

 Taubaté SP Brasil 

20 de Outubro de 
1979 

 Neiva-Huila  Colômbia 

5 de Novembro de 
1979 

 Goiânia GO Brasil 

24 de Novembro de 
1979 

Baixada Santista Santos SP Brasil 

1979  
São José dos 

Campos 
SP Brasil 

20 de Abril de 1979  Montevidéo  Uruguai 
1979  São Caetano do Sul SP Brasil 

4 de Janeiro de 
1980 

 Curitiba PR Brasil 

Maio de 1980  Araçatuba SP Brasil 
1980  Bragança Paulista SP Brasil 
1980  Ribeirão Preto SP Brasil 
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1980  Belém PA Brasil 
13 de Outubro de 

1980 
Hospital Matarazzo São Paulo SP Brasil 

1981  Limeira SP Brasil 

1981  
São José do Rio 

Preto 
SP Brasil 

1981  Araraquara SP Brasil 
27 de Junho de 

1981 
 Bucaramanga  Colômbia 

26 de Agosto de 
1981 

 Bauru SP Brasil 

1981  Franca SP Brasil 
3 de Fevereiro de 

1982 
 Lorena SP Brasil 

14 de Março de 
1982 

 
São Bernardo do 

Campo 
SP Brasil 

4 de Julho de 1982  Natal RN Brasil 
1982  Piracicaba SP Brasil 
1982  Santo Amaro SP Brasil 
1983  Guarulhos SP Brasil 
1983  Londrina PR Brasil 
1983 Consolação São Paulo SP Brasil 

19 de Julho de 1983  Osasco SP Brasil 
5 de Dezembro de 

1983 
Vila Mariana São Paulo SP Brasil 

1983  Lins SP Brasil 
1983  Sorocaba SP Brasil 
1983  Presidente Prudente SP Brasil 
1984 Vila Carrão São Paulo SP Brasil 

12 de Janeiro de 
1984 

 Barretos SP Brasil 

1984  Jaboticabal SP Brasil 
1984 Lapa Rio de Janeiro RJ Brasil 
1984 Copacabana Rio de Janeiro RJ Brasil 
1984  São Carlos SP Brasil 

4 de Junho de 1984  Vitória ES Brasil 
1 de Julho de 1984  Diadema SP Brasil 

28 de Julho de 1984  Birigui SP Brasil 
1 de Setembro de 

1984 
 Americana SP Brasil 

8 de Fevereiro de 
1985 

 
Presidente 
Wenceslau 

SP Brasil 

1985  Silvio Romero SP Brasil 
1985  Marília SP Brasil 
1985  São Vicente SP Brasil 
1985  Guarujá SP Brasil 
1986 Penha São Paulo SP Brasil 
1986  Rio Claro SP Brasil 

7 de Abril de 1986 Jabaquara São Paulo SP Brasil 
1986  Blumenau SC Brasil 
1986  Teresina PI Brasil 
1987  Humberto Primo SP Brasil 
1987  Anápolis GO Brasil 
1987 Padre Eustáquio Belo Horizonte MG Brasil 

11 de Abril de 1988  Jacareí SP Brasil 
1988  Taguatinga DF Brasil 
1988  Tatuapé SP Brasil 
1988  Campina Grande PB Brasil 
1988  Moji das Cruzes SP Brasil 
1988  Assis SP Brasil 
1988  Fortaleza CE Brasil 

1 de Maio de 1989  Jales  Brasil 
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1994  Florianópolis SC Brasil 
1994  João Pessoa PB Brasil 
1994  Salvador BA Brasil 
1994  Uberaba MG Brasil 
1995  Lavras MG Brasil 
1995  Varginha MG Brasil 
1995  Joinville SC Brasil 
1997  Sete lagoas MG Brasil 
1999  Cuiabá MT Basil 

5 de Setembro de 
1999 

 Itápolis SP Brasil 

 

A análise dos Boletins está mostrando que, após começarem a funcionar, cada um 

desses Postos CVV, passaram a realizar um grande trabalho de divulgação que teve como 

principais objetivos apresentar para os mais diversificados públicos o seu serviço de ajuda 

psicológica e arregimentar novos voluntários interessados em tornarem-se plantonistas do CVV. 

Esses documentos retratam isso ao descreverem os diversos meios de comunicação utilizados 

pelos voluntários dessa instituição nesse trabalho. Destacam-se: 1) publicação de entrevistas, 

reportagens ou artigos sobre o CVV em revistas, jornais e boletins internos de empresas. 2) 

impressão de mensagens com logotipo e número de telefone do CVV em Listas Telefônicas, 

contas de água, luz, gás e telefone; 3) entrevistas, reportagens ou propagandas exibidas em 

programas de televisão e de rádio; 4) distribuição de cartazes, panfletos, cartões, folhetos e folders 

com mensagens e propaganda do CVV; 5) palestras sobre o trabalho do CVV em escolas de 1o e 

2o graus, em faculdades e universidades, em semanas de prevenção de acidentes de empresas, 

em comandos da Polícia Militar, em Rotary e Lions Clubes, em hospitais; 6) participação dos 

plantonistas em debates, mesas redondas, seminários ou congressos a respeito do suicídio e da 

saúde mental.  

A elaboração das cronologias dessas atividades está permitindo identificar 

especificamente quais são cada um desses meios de comunicação, o que possibilitará 

compreender um pouco o contexto sócio-cultural no qual o CVV está inserido2. Um exemplo, é o 

dos Postos CVV de São Paulo capital que publicaram matérias sobre seu trabalho na Folha de São 

Paulo, no Jornal “O Estado de São Paulo”, assim como realizaram participações em programas 

das TVs Cultura, SBT, Bandeirantes e Globo, e de rádios como a Bandeirantes, Capital e Jovem 

Pan. Outros exemplos são: Posto CVV de Piracicaba que imprimiu mensagens e seu número 

telefônico nas contas do SEMAE (Serviço Municipal de Água e Esgoto) e nos extratos de conta 

corrente do Banespa e do Bradesco; Posto CVV de Belo Horizonte que, no dia 26 de Setembro de 

1981, participou de uma Mesa Redonda sobre o tema “Prevenção de Suicídio”, no “I International 

Congress of Thanatology and Suicide Prevention”; Posto CVV de Araraquara que participou, em 

1985, de um Seminário sobre suicídio realizado pelo Departamento de Psiquiatria da UNESP em 

Botucatu (SP); Posto CVV de Rio Claro que, em 1986, realizou palestras para alunos da Faculdade 

de Ciências Contábeis e da Faculdade de Tecnologia de Rio Claro. 
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Além desse trabalho de divulgação por meio da imprensa e outras formas de 

comunicação, segundo os Boletins, os Postos CVV - desde as datas de suas fundações até o ano 

de 2000 - realizaram e participaram de uma série de eventos junto às suas respectivas 

comunidades, visando conseguir recursos financeiros para pagar suas despesas e contas. Nesse 

sentido organizaram muitos almoços, jantares, feijoadas e chás beneficentes; promoveram 

serestas, noites do chorinho, festas do sorvete e noites da pizza; fizeram bazares da pechinchas, 

de prendas e outros; montaram barracas para venda de cachorro quente, doces, salgados, 

churrascos em Feiras e Festas de suas cidades. O material pesquisado está mostrando que por 

meio dessas atividades essas entidades foram conseguindo arrecadar verba suficiente tanto para 

realizarem seu trabalho de prevenção do suicídio e doação de amizade quanto para 

desenvolverem obras assistenciais que tinham como objetivo complementar o trabalho do CVV de 

valorização da vida. Nesse sentido o Centro de Valorização da Vida de São Paulo construiu em 

São José dos Campos: a Clínica de Repouso Francisca Júlia (inaugurada em 12 de Agosto de 

1972 e criada para abrigar doentes mentais sem recursos); o Lar Esperança (inaugurado em 18 de 

Outubro de 1975 para abrigar crianças órfãs) e a Casa da Criança Jesus Gonçalvez (construída 

em 1976 para auxiliar crianças excepcionais). 

O estudo desse material também está mostrando que durante seu processo de expansão 

o CVV buscou recursos na Psicologia para embasar seu trabalho de atendimento das pessoas em 

sofrimento. Dessa forma, está sendo descoberto que quando o CVV falava sobre seu trabalho, sua 

técnica de ajuda e sua filosofia de vida para os vários meios de comunicação que utilizaram como 

forma de divulgação, eles apresentavam conceitos e construções teóricas e práticas presentes em 

correntes da Psicologia moderna, tal como a Abordagem Centrada na Pessoa. Essa linha de 

Psicologia, que tem como seu principal mentor Carl Rogers (1902-1987), afirma que todas pessoas 

têm uma tendência à auto-realização, uma tendência construtiva que as leva a crescer em direção 

de uma maior complexidade de funcionamento, onde realiza seus potenciais. Nela é enfatizada a 

capacidade que cada ser humano tem de utilizar os próprios recursos para seu crescimento 

pessoal. No seu livro Um Jeito de Ser Rogers diz: 

 
“Os indivíduos possuem dentro de si vastos recursos para autocompreensão e para modificação 
de seus autoconceitos, de suas atitudes e de seu comportamento autônomo. Esses recursos 
podem ser ativados se houver um clima, passível de definição, de atitudes psicológicas 
facilitadoras.” (p.38). 
 

As atitudes psicológicas facilitadoras a que se refere Rogers revelam-se a base de ação do 

psicoterapeuta (pessoa que oferece a relação de ajuda para um outro que está solicitando) e são: 

congruência ou autenticidade (o terapeuta estar atento aos próprios sentimentos no momento da 

consulta e se necessário comunicá-los ao cliente); aceitação incondicional (não significa concordar 

com o cliente, mas sim aceitá-lo do jeito que está em cada momento da terapia); e compreensão 

empática (escutar atentamente o cliente, tentando entendê-lo segundo seu próprio referencial, e 

comunicar isso a ele de forma que possa perceber de outra maneira o que está tentando 
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expressar). Segundo esse psicólogo, uma relação de ajuda pautada nesses princípios norteadores 

constrói um clima facilitador de crescimento pessoal, pois possibilita que o cliente se sinta confiante 

para entrar em contato com seus conflitos e problemas. Dessa forma, pode ativar sua tendência 

natural ao desenvolvimento (tendência à autorealização) e descobrir formas mais satisfatórias e 

eficazes de lidar com eles.  

 Conforme é relatado no Boletim do CVV número 72 (de Maio de 1980) Carl Rogers 

manteve contato com os membros do Centro de Valorização da Vida. Esse documento afirma que 

ele enviou uma carta ao CVV com o seguinte cumprimento aos voluntários: “Estou satisfeito que 

vocês estejam trabalhando na prevenção do suicídio”. Nessa carta ainda disse: “Sinto-me feliz ao 

saber que o meu trabalho tem sido útil para os voluntários”. Esse é um fato histórico de 

fundamental importância para essa pesquisa, na medida em que evidencia a existência de um 

intercâmbio concreto entre o CVV e a Psicologia que estava surgindo e se desenvolvendo no 

período em que propomos essa investigação.  

 

Conclusão 

No momento não é possível apresentar uma conclusão precisa dessa pesquisa, pois ela 

está em fase de realização. Entretanto, é possível afirmar que o Centro de Valorização da Vida 

realizou um enorme trabalho de expansão durante a segunda metade do século XX, utilizando 

diversos recursos: fez divulgação do seu trabalho pelos mais variados possíveis meios de 

comunicação, interagiu com diversos grupos sociais por meio da realização de eventos junto à 

comunidade, construiu obras assistenciais e buscou conhecimentos teóricos e práticos na 

Psicologia moderna que estava surgindo naquele período. 

 

Notas: 
 
1. Essa pesquisa do processo de expansão do serviço de ajuda psicológica do Centro de Valorização da Vida faz parte de 
uma pesquisa maior que está sendo desenvolvida num mestrado. A elaboração dessa cronologia é a primeira etapa desse 
projeto de mestrado que tem como objetivo investigar as características da relação de ajuda psicológica no CVV e traçar os 
paralelos dela com a relação de ajuda descrita pelas correntes da psicologia moderna, em especial a Abordagem Centrada 
na Pessoa. 
2. O principal objetivo da elaboração da cronologia do processo de expansão do CVV é contextualizar a atuação dessa 
instituição na sociedade brasileira, para poder compreender mais precisamente a maneira como ela elaborou o seu modelo 
de relação de ajuda psicológica. 
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Introdução 
 

Em 1946, Arthur Koestler lançou polêmico romance sobre processo movido, na União 

Soviética, contra um ex-líder comunista: o personagem era acusado de superestimar a importância 

do sujeito na história, postura que revelaria condenável ideologia burguesa, contrária aos 

interesses revolucionários. Embora sejam outros nossos tempos, nem o fim da Guerra Fria 

contemplou antigos anseios de liberdade nem a história-disciplina se livrou, no tocante à 

subjetividade, da incômoda alternância entre o zero e o infinito − título da obra de Koestler e tema 

do presente artigo. 

Poucos debates se prestam tanto à apreciação do problema quanto os dedicados ao 

valor do método biográfico. Independentemente da opinião dos eruditos, o gênero está na moda: 

há poucos anos, levantamento realizado no Brasil apontou-o como o segundo em crescimento 

editorial, atrás apenas da literatura de auto-ajuda. Sendo tal sucesso aproveitado mais pelos 

jornalistas que pelos historiadores, o biográfico ocupa um “limbo epistemológico”: nem história nem 

ficção, prática bastarda e ator coadjuvante são comentários associados ao procedimento (Cf. 

Filizola e Rondelli, 1997; 214). 

Paralelamente, estudiosos tentam explicar o boom. Nesse intuito, é raro que se afastem 

dos seguintes argumentos: a demanda por biografias estaria ligada à busca de ancoragem, de 

caráter compensatório, em face de uma experiência contemporânea marcada por efemeridade e 

fragmentação; a proliferação decorreria da crise do paradigma estruturalista, facultando o retorno, 

à história, do que fora anteriormente repudiado como veiculador de reprováveis tendências 

positivistas. 

Essas suposições estão permeadas de impasses. A primeira naturaliza a demanda, 

deixando de pôr em cena, em acréscimo à produção de fragmentação, a oferta simultânea de 

ideais de completude e coerência. Para explicar o crescimento das biografias, pressupõe...o 

próprio crescimento das biografias (de certos estilos de biografia, pelo menos) 1. Já a segunda 

hipótese, embora consistente com as mutações das últimas décadas, minimiza diferenças: nem 

todas as tendências historiográficas demonstram idêntico apreço pelo método biográfico e pouco 
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ajuda, para entender sua especificidade, reunir, em um único bloco, nova história, marxistas 

britânicos, história política, psico-história, micro-história, história oral etc.  

Em busca de uma via alternativa, evocamos Daniel Bertaux: “A brutal irrupção da praxis 

social no cenário tranqüilo da sociedade de consumo foi fatal ao meu cientificismo” (apud Trebisch, 

1994; 31). A declaração provém do rastro do maio de 68, momento em que uma plêiade de 

cientistas sociais promove, através do biográfico, o retorno contestatário do que fora banido por 

Durkheim – a princípio da sociologia e a seguir, dada a influência do paradigma durkheimiano 

sobre a Escola dos Annales 2, também da história. 

A pretensão de discutir o método nos põe, portanto, diante de um horizonte onde se 

alinham parâmetros científicos – são os relatos de vida história, ou estórias? − e políticos − a 

alteridade emergente nos movimentos sociais deve ganhar espaço no discurso acadêmico? É 

desaconselhável omitir, além do mais, parâmetros estéticos − a aproximação entre a história e os 

experimentos literários propicia, ou não, uma alternativa aos impasses individualistas de que as 

biografias seriam tributárias? 

Cada uma dessas dimensões, caso mobilizada com exclusividade, tende a encerrar as 

demais em um compartimento silencioso e impotente. Para exemplificá-lo, lançamos mão...de um 

relato autobiográfico. Durante mesa redonda no III Encontro Clio-Psyché (2000), Verena Alberti 

procedeu a bela exposição sobre os heterônimos de Fernando Pessoa, “personagens criados por 

ele...ou que o criaram”, cada um possuindo características físicas, caligrafia, horóscopo, cartão de 

visitas, estilo etc. Atenção particular foi concedida a Bernardo Soares, “heterônimo fragmentado”: O 

livro do desassossego seria mesmo uma “antibiografia” − sem fatos nem curso cronológico, 

marcado pela lentidão e pelo “desacontecimento”.  

Entusiasmada, pedi à conferencista que falasse das interferências entre história oral e 

heteronímia, entrevendo-as enquanto ruptura com o centramento egóico, o individualismo e a 

filosofia do sujeito que assediam as práticas ligadas à oralidade. Porém Verena Alberti rejeitou 

qualquer passagem entre procedimentos com intenções científicas (história e história oral) e 

ficções-experimentações literárias (as pessoas de Pessoa). Calei-me, não sem lamentar que 

arquivamento disciplinar tão estrito restringisse virtuais derivas de um procedimento-feiticeiro. 

Felizmente, nem todos procedem assim. Após definir a biografia como “narração da vida 

de um indivíduo”, Schmidt (2000; 193) embrenha-se nas mutações sofridas pelos termos da 

proposição quando se têm em conta os nexos entre história e literatura: narração e indivíduo 

seriam idéias a reexaminar com cuidado “depois de sua permanência por longos anos no limbo da 

história anedótica e laudatória”. Percorrendo esse caminho, evoca justamente os heterônimos em 

Fernando Pessoa: “O que um psiquiatra embebido de razão moderna poderia diagnosticar como 

esquizofrenia, nós podemos considerar como uma resposta ao homem coerente e estável, típico 

da modernidade” (idem; 201). Na seqüência, compara a heterogênese ativada no escritor 
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português aos convites teóricos de Foucault, Deleuze e Guattari: explosão do eu, linha de fuga ao 

identitário, crítica em ato à idéia de que o sujeito-autor seja a origem última do sentido. 

Em lugar de deleitar-se com a literatura dos outros, mantendo simultaneamente em 

segurança os feudos da verdade – um “cada macaco no seu galho” disfarçado de sensibilidade 

erudita −, acata um animador des-conhecimento: “Precisamos aprender com os literatos a falar da 

subjetividade dos personagens, a romper com o tempo linear e a tramar narrativamente as 

trajetórias individuais com os contextos onde estas se realizaram” (idem; 202). 

Nosso companheiro de reflexões não está alheio aos regimes de verdade e, conquanto 

tomado pela “vontade de ser poeta”, reconhece que, em história, “talvez não seja possível viajar 

tão longe criando personagens”, mas apenas “recriar facetas diversas de homens e mulheres 

‘reais’” (idem; idem). Também ando às voltas com a tarefa de pôr em letras os homens e mulheres 

de meu foco de historicização − os percursos da Análise Institucional no Brasil −, com vistas à qual 

conto com histórias (orais) de vida, às quais se agregam escritos biográficos e textos permeados 

por tom autobiografante, em função da presença da análise de implicações à moda 

institucionalista3. 

No seio dos deslocamentos entre literatura e historiografia, Schmidt privilegia as 

fronteiras incertas. Sinto-me bem em acompanhá-lo: fora delas, meus personagens fazem-se 

duramente ‘reais’, amarrados a tempos, espaços e determinações; ciência e ficção tingem-se de 

cores contrastantes, qual nos mapas da geografia da infância − simplório dispositivo construtor do 

narcisismo das pequenas diferenças. O biográfico, que se pensava cidadão do mundo, mal se 

afasta dos espaços híbridos e já se vê encerrado em categorias: na nação científica, quiçá mais 

xenófoba, gritam-lhe acusatoriamente “ilusão!”; na ficcional, convidam-no a permanecer, 

conformado em não ser mais que “romance”, “estória” ou “consolo”.  

Essas considerações deixam de parecer metafóricas quando se abre a coletânea que 

debate usos (e abusos) da história oral (Ferreira e Amado, 1997), na qual Pierre Bourdieu e 

Giovanni Levi discorrem, respectivamente, sobre a ilusão biográfica e os usos da biografia − títulos 

que, como veremos, nada têm de inócuo.  

 

Viajando de metrô 

 

Oriundo de Actes de la Recherche em Sciences Sociales (1986), o artigo de Bourdieu 

não tem papas na língua. Decreta ilusório o biográfico e, para demonstrá-lo, começa por detalhado 

enfoque da expressão que goza da preferência de etnólogos e sociólogos: história de vida. Sua 

simples menção levaria a ver a vida como uma história, circunstância em que o autor detecta 

condenável contrabando − idéia do senso comum que entra, sem pagar tributos ao rigor, no 

universo científico. 
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Consoante Bourdieu (1996; 183), a “linguagem simples” diz ser a vida “um caminho, uma 

estrada, uma carreira, com suas encruzilhadas (...), seu ardis, até mesmo suas emboscadas”, ou 

“um encaminhamento, (...) um trajeto, uma corrida, um cursus, uma passagem, uma viagem, um 

percurso orientado, um deslocamento linear, unidirecional (...), que tem um começo (...), etapas e 

um fim (...), um fim da história”. 

Não sou pessoa indicada para reprovar excesso de palavras em quem quer que seja. No 

caso, porém, talvez porque a “linguagem simples” tenha lá suas astúcias, a prolixidade atrapalha a 

demonstração. Para Bourdieu, pensar a vida como uma história implica considerá-la algo que 

“transcorre, segundo uma ordem cronológica que também é uma ordem lógica, desde um começo, 

uma origem, no duplo sentido de ponto de partida, de início, mas também de princípio, de razão de 

ser, de causa primeira, até seu término, que é também um objetivo” (idem; 184). Não duvido, mas 

termos como encruzilhada, ardil, emboscada e, particularmente, viagem, escapam ao sentido 

unitário sob o qual os subsume. Sem intenção de afirmar que origens portem significados 

essenciais, julgo que a totalidade do texto de Bourdieu se mostrará devedora desse apagamento 

inicial de diferenças. 

Por ora, contudo, sigamos em frente, pois nem só de repúdios a travessias ilegais se 

compõe o escrito. Ao lado da linguagem simples e da científica, ergue-se a literária: “É significativo 

que o abandono da estrutura do romance como relato linear tenha coincidido com o 

questionamento da visão da vida como existência dotada de sentido, no duplo sentido de 

significação e de direção” (idem; 185). Bourdieu faz verdadeiro achado quando simboliza essa 

“dupla ruptura” pelo romance O som e a fúria, de Faulkner, e evoca a frase, inspiradora do título 

dessa obra, com que Shakespeare, ao final de Macbeth, retrata a vida: “É uma história contada por 

um idiota, uma história cheia de som e fúria, mas desprovida de significação” (apud Bourdieu, 

1996; 185). 

A concepção da vida como anti-história ganha outro representante com o nouveau 

roman: elementos descontínuos, imprevistos, aleatórios, fora de propósito, inúteis, fugazes e 

fragmentários compõem esse modo original de expressão. Bourdieu o diz “revolução retórica”, por 

tornar visível a “ilusão retórica” de que era portadora a antiga tradição. Mas os apelos à literatura 

devem cessar: na sociologia está o território-limite a partir do qual deseja elaborar sua análise. 

Para tanto, precisa ainda haver-se com a filosofia. A vida entendida como unidade-

totalidade é aparentada por Bourdieu à filosofia satreana, com sua noção de “projeto original”; o 

ato de interrogar tal ilusão traz ao palco os empiristas ingleses, Hume em especial, a pôr em 

dúvida a existência de um eu irredutível à dispersão das sensações; mas Kant logo desperta de 

seu sono para postular o caráter indispensável desse mesmo eu, caso se queira justificar a ligação 

das representações em uma consciência. Conforme Bourdieu (1996; 186), todavia, o equivalente 

vantajoso do eu filosófico se encontra no habitus − “princípio ativo (...) da unificação das práticas e 

das representações”. Identidade prática formada pela interiorização de normas sociais que, por sua 
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vez, se exterioriza a cada conduta, o habitus não é um eu diretamente cognoscível: o cientista 

social deve abandonar o sonho de apreendê-lo em um relato unificador, dedicando-se, 

alternativamente, a investigar as instituições do mundo social que fazem, da totalização identitária, 

uma de suas principais dimensões.  

A tal objetivo devota-se o núcleo do escrito, partindo do mais evidente, a instituição do 

nome próprio: “Por essa forma inteiramente singular de nominação (...) institui-se uma identidade 

social constante e durável, que garante a identidade do indivíduo biológico (...) em todas as suas 

histórias de vida possíveis”. Designador rígido que denota o mesmo objeto em qualquer universo 

possível, independentemente de circunstâncias e acidentes, o nome próprio não veicula 

informação alguma sobre o nomeado: “como o que (...) designa não é senão uma rapsódia 

disparatada de propriedades biológicas e sociais em constante mutação, todas as descrições 

seriam válidas somente nos limites de um estágio ou de um espaço” (idem; 186-187). 

Neste ponto, a criação literária faz um retorno triunfal: Bourdieu refere-se à originalidade 

do nome próprio precedido do artigo definido, conforme utilizado por Proust − “o Swann de 

Buckingham Palace”, “a Albertina de então”, “a Albertina encapotada dos dias de chuva” −, que 

enuncia, simultaneamente, uma subjetividade fracionada e a permanência instituída pela 

nominação.  

Ajudada pela inventividade de Proust, entrevejo singular valor nos depoimentos colhidos 

durante minha pesquisa. Alguns deles promovem, por si só, linhas de fuga à cristalização 

identitária: Armando Bauleo fala-me do “Pichon-Rivière das noites”, que encontrava nos cafés de 

Buenos Aires, e de quem passa a certa altura a fugir, pois “o Pichon-Rivière do consultório” 

silenciava, reprovadoramente, à simples menção desses contatos. Outros relatos demandam que o 

historiador tome a iniciativa de pôr o artigo à frente do nome próprio: entrevistada na clínica do 

Instituto Sedes Sapientiae poucos dias depois de ser alçada à coordenação, Isabel Marazina, cuja 

história de vida somente contempla uma “psicanálise comprometida com o social”, é sem dúvida a 

Isabel Marazina de então, e não Isabel Marazina às secas, desde sempre, significação totalizante. 

Travessuras deleuzianas interceptam meus pensamentos: “...não é em absoluto quando 

nos tomamos por um eu, por uma pessoa ou um sujeito que falamos em nosso nome. Ao contrário, 

um indivíduo adquire um verdadeiro nome próprio ao cabo do mais severo exercício de 

despersonalização, quando se abre às multiplicidades que o atravessam de ponta a ponta, às 

intensidades que o percorrem” (Deleuze, 1992; 15). Pensamento generoso, o deleuziano − convite 

à conexão e ao intempestivo. Quase me torno a Heliana que se agarra ao livro de Deleuze, mas, 

havendo tomado caminho lateral em uma encruzilhada do artigo de Bourdieu, obrigo-me a 

retornar... à procura do tempo perdido. 

Entretanto, Proust já foi posto de lado: ao invés de madeleines, Bourdieu oferece o 

mercado. Após mencionar brevemente possíveis variações do discurso coligido via histórias de 

vida − de um modelo oficial de representação de si a uma lógica da confidência −, conclui pela 
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prevalência de férreas determinações: “...tudo leva a crer que as leis da biografia oficial tenderão a 

se impor muito além das situações oficiais” (Bourdieu, 1996; 189). Para o autor, o esforço de 

“apresentação de si” associado à “forma doce de interrogatório oficial” representada pela 

investigação sociológica não escapa à economia (capitalista) das trocas simbólicas. Qualquer 

pesquisador certamente encontrará, no relato dos depoentes, o que o habitus dominante 

engendra: maximização de lucros/minimização de perdas via uma identidade caracterizada por 

constância, previsibilidade e inteligibilidade (Cf. Bourdieu, 1996; 186-189). 

Mas nem tudo está perdido: em adição à reprimenda dirigida à cumplicidade do 

investigador com os processos sociais atuantes na construção do artefato história de vida, 

Bourdieu (1996: 189) propõe vias alternativas. Estariam elas na adoção da idéia de trajetória, 

definida como “série de posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo 

grupo) num espaço que é ele próprio um devir, estando sujeito a constantes transformações”. 

As palavras empregadas – trajetória, devir, transformações − conotam mutações e 

travessias; porém a analogia através da qual são contrastadas à ilusão biográfica destrói essa 

quimera: “Tentar compreender uma vida como uma série única e por si suficiente de 

acontecimentos sucessivos (...) é quase tão absurdo quanto tentar explicar a razão de um trajeto 

no metrô sem levar em conta a estrutura da rede; isto é, a matriz de relações objetivas entre as 

diferentes estações” (idem; 189-190, grifos nossos). 

Quando querem retratar o trabalhador-padrão, os franceses costumam usar a expressão 

métro-boulot-dodo. Ela perde na tradução − metrô-batente-naná −, mas algo sustenta em ganhos 

críticos. Porque o agente concebido por Bourdieu muito se assemelha a esse modelar homo 

economicus, sonho dos tecnocratas de todos os gêneros. Sua vida resume-se ao seguinte roteiro: 

“Os acontecimentos biográficos se definem como colocações e deslocamentos no espaço social 

(...), mais precisamente nos diferentes estados sucessivos da estrutura da distribuição das 

diferentes espécies de capital que estão em jogo no campo considerado. (...) O que equivale a 

dizer que não podemos compreender uma trajetória (...) sem que tenhamos previamente 

construído os estados sucessivos do campo no qual ela se desenrolou” (idem; 190). 

Bourdieu iniciara A ilusão biográfica correlacionando o senso comum a uma espécie de 

filosofia (oficial) da história − a vida como seqüência coerente, contínua e inteligível. Entre os 

termos utilizados pela “linguagem simples” para descrevê-la, citara “encruzilhadas”, “ardis”, 

“emboscadas” e....“viagem”. Depois de rigorosa análise, a opção que nos apresenta é um trajeto 

no metrô em que, se a viagem existe, transcorre entre posições predeterminadas; onde as 

encruzilhadas não são mais que estações de conexão preexistentes; em que emboscadas e ardis 

consistem, quando muito, em estimativas inadequadas do valor dos deslocamentos.  

O autor enceta um combate, legítimo decerto, contra as filosofias do sujeito, 

particularmente as tendências fenomenológico-existenciais. A meu ver, contudo, teria bastante a 

aprender com elas. Desafiadoras, as últimas linhas do artigo indagam: “quem pensaria em evocar 
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uma viagem sem ter uma idéia da paisagem na qual ela se realiza?” (idem; idem). Quiçá seja 

árduo fazê-lo, mas cumpre lembrar que o termo paisagem pode veicular diferentes sentidos. Em 

Bourdieu, aponta a um campo sem brechas, qual um mapa geográfico em que o contorno fixo das 

nações jamais deixa entrever a história das lutas pela sua construção, tampouco as táticas que 

eventualmente transgridem fronteiras. Como antídoto, o sociólogo faria bem em reler antigas 

palavras de Merleau-Ponty (1945; III), que o instigariam a levar em conta, por pouco que fosse, 

“esse mundo antes do conhecimento, mundo de que o conhecimento fala sempre e em relação ao 

qual toda determinação científica é abstrata, simbólica e dependente, como a Geografia para com 

a paisagem onde primeiro aprendemos o que é uma floresta, um prado ou um regato”. 

Prevenindo-nos quanto à linguagem sedutora do sujeito constituinte, devemos voltar à 

história e aos historiadores. Dentre eles, Michel de Certeau é o mais atento às astúcias de 

Bourdieu, desmistificando com rigor o que interrogamos com malícia. Consoante sua análise, o 

sociólogo necessita de alguma coisa que ajuste as práticas às estruturas e, ao mesmo tempo, 

explique os desníveis entre ambas. Bourdieu a encontra no processo de aquisição, através do qual 

as estruturas se interiorizam em habitus − de grupo, de classe, etc. − para, a seguir, se 

exteriorizarem em práticas. A dimensão temporal passa assim a ser levada em consideração, 

embora ganhe um estranho caráter: as práticas só manifestam a estrutura se esta ficou estável 

durante o intervalo interiorização-exteriorização; caso contrário, mostram-se desniveladas, 

correspondendo ao que eram as estruturas no momento da interiorização. Acerca das 

conseqüências desse tipo de teorização, conclui Certeau (1994; 126): “as estruturas podem mudar 

e tornar-se um princípio de mobilidade social (é mesmo o único). O adquirido, não. Não goza de 

movimento próprio. É o lugar de inscrição das estruturas, o mármore onde se grava a sua história. 

Nada aí se passa que não seja o efeito de sua exterioridade (...) nada aí se mexe, nem a história, 

salvo o que (...) é gravado por uma ordem estranha. A imobilidade dessa memória garante à teoria 

que o sistema sócio-econômico será fielmente reproduzido nas práticas”. 

A despeito de Bourdieu brandir um presumido empirismo, sua explicação da sociedade 

pelas estruturas se sustenta em algo invisível, o habitus. Mais do que ser explicado como efeito de 

práticas e discursos históricos, ele acaba por servir para explicá-los. Ao ver de Certeau, com isso 

muda o herói − “um ator passivo e noturno toma o lugar da multiplicidade astuciosa das 

estratégias” − e se instaura um lugar dogmático − entendendo-se por dogma “a afirmação de um 

‘real’ de que o discurso necessita para ser totalizante” (idem; 127).  

Com o perdão do infame trocadilho, em Bourdieu, o habitus faz o monge... 

 

Encruzilhadas da subjetivação 

As reflexões de Giovanni Levi atendem ao editorial dos Annales (n.º 2, 1988), que 

demanda, dos pesquisadores, justificativas quanto ao entusiasmo demonstrado por biografias e 

autobiografias4. Falando em usos do biográfico, o autor, fiel ao estilo da micro-história, interroga 
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condições e conseqüências das experimentações com relatos de vida. Ao contrário de Bourdieu, 

exime-se de legislar sobre o procedimento, preferindo torná-lo um condensador das questões 

metodológicas e ético-políticas que permeiam o debate contemporâneo. 

O primeiro passo é deixar de lado o contraponto indivíduo versus sociedade. São mais 

que conhecidas as respostas possíveis a partir dessa dicotomia: defende-se, por um lado, serem 

os relatos biográficos indispensáveis para salientar a irredutibilidade da experiência subjetiva a 

esquemas normativos; por outro, procede-se a nova derrubada do “ídolo psicológico”, limitando a 

eventual serventia das narrativas pessoais à acumulação de evidências em torno de hipóteses 

generalizantes. 

Levi qualifica tal oposição de “absurdo científico” e encaminha a discussão para regiões 

mais fecundas: as relações entre história e narrativa – aparecendo a biografia como “canal 

privilegiado através do qual os questionamentos e técnicas peculiares da literatura se transmitem à 

historiografia”; os momentos históricos em que os embates entre indivíduo e instituições se tornam 

especialmente agudos − adquirindo notável intensidade “a consciência de uma dissociação entre o 

personagem social e a percepção de si”; a crise dos paradigmas científicos no século XX − com a 

contestação do mecanicismo na física e o surgimento das teorias do inconsciente levando a que 

“não mais as propriedades e sim as probabilidades” se tornem objeto de descrição (Levi, 1996; 

168-173). 

Os temas são instigantes, mas sua apreciação nos levaria a discutir todas as mutações 

da história contemporânea. Cumpre não esquecer, contudo, que o intento do autor ao focalizá-los 

é desatrelar o atual interesse pelo biográfico de meras exacerbações individualistas, que teriam 

resultado, à maneira de uma formação reativa, dos totalitarismos característicos dos regimes − 

políticos e de verdade − predominantes até meados dos anos 1970. Quando as análises se 

restringem a esse aspecto, assistimos a lamentáveis tentativas de ressuscitar paradigmas, qual o 

da história política tradicional, que valoriza exclusivamente testemunhos ditos “confiáveis” de 

atores considerados “privilegiados”. 

Levi, pelo contrário, vê “a própria complexidade da identidade, sua formação progressiva 

e não linear e suas contradições” se tornarem os protagonistas dos problemas hoje enfrentados 

pelo saber histórico, desafiando os estudiosos “a apresentar de modo menos esquemático os 

mecanismos pelos quais se constituem redes de relações, estratos e grupos sociais” (idem; 173). 

Despontam, com isso, as reticências da micro-história aos cânones instituídos, seja no referente às 

fontes ditas válidas − nunca neutras, porque concentradas em atos já concluídos, conforme 

registrados em agregados oficiais de informações − seja no tocante às formas narrativas 

privilegiadas − geralmente aferradas a esquemas argumentativos que promulgam explicações 

monocausais e lineares. 

Visando a uma elucidação que libere o biográfico do misto de fascínio e complexidade 

irresoluta em que se acha enredado, Levi elabora provocadora tipologia, distribuindo as 
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abordagens contemporâneas em quatro rubricas: prosopografia e biografia modal; biografia e 

contexto; biografia e casos extremos; biografia e hermenêutica. 

Tal como a moda, índice estatístico de tendência central, sumaria em um único valor o 

caráter eventualmente tortuoso de uma distribuição, na primeira das classificações a biografia 

simplesmente resume as condições mais freqüentes, sendo utilizada para fins prosopográficos. 

Esse tipo de emprego é comum nos historiadores das mentalidades, na verdade pouco 

interessados em histórias de vida particulares, somente acolhidas quando possuem suposto 

alcance geral. Levi percebe, por exemplo, na relação entre habitus de grupo e habitus individual, 

uma prática francamente prosopográfica, pois, examinando Esquisse d’une théorie de la pratique, 

vê-se que, para Bourdieu, “cada sistema de disposições individuais é uma variante estrutural dos 

demais (...), o estilo pessoal não é senão um desvio em relação ao estilo próprio de uma época ou 

de uma classe” (apud Levi, 1996; 174). 

No segundo tipo de utilização apresentado, a biografia preserva o cunho de trajetória 

particular, não obstante a época e o meio social componham a atmosfera indispensável para 

explicá-la. Segundo Levi, tal atmosfera – dita contexto − pode ser encarada sob duas perspectivas, 

eventualmente complementares: um quadro histórico-social que permite compreender o que à 

primeira vista parece insólito ou desconcertante; um meio de preencher lacunas documentais 

sobre um personagem através da comparação com outras pessoas cuja vida apresenta analogia 

com a do biografado.  

Prosseguindo com as metáforas estatísticas, pode-se dizer que enquanto os 

prosopógrafos recorrem à moda, os praticantes da contextuação se aproveitam de toda a curva de 

freqüência: o biografado ocupa uma posição compreensível porque possível (normal) na amplitude 

dessa curva; os dados de que carecemos para entender sua situação específica podem ser 

obtidos através dos demais pontos da distribuição. Trata-se, por sinal, da compreensão corrente 

quando se pensa no método biográfico como recurso historiográfico, e não hagiográfico: homens 

(e mulheres) particulares se fazem homens (e mulheres) de seu tempo. 

Vale relembrar, porém, que os micro-historiadores primam por desviar-se dos esquemas 

mais difundidos. Assim, conquanto Levi (1996; 176) elogie alguns dos “ótimos resultados” 

alcançados pelos contextualistas, também lhes faz ressalvas: “o contexto é freqüentemente 

apresentado como algo rígido, coerente, e (...) serve de pano de fundo imóvel para explicar a 

biografia. As trajetórias individuais estão arraigadas em um contexto, mas não agem sobre ele, não 

o modificam”. 

O terceiro tipo de uso do biográfico responde, em parte, a essa objeção: trajetórias 

pessoais funcionam, então, para esclarecer o contexto, que “não é percebido em sua integridade e 

exaustividade estáticas, mas por suas margens” (idem; idem). Não surpreende que o exemplo 

trazido à baila seja o moleiro Menocchio, celebrizado por O queijo e os vermes, cuja relevância 

para a análise da cultura popular é assim caracterizada por Ginzburg: “mesmo um caso extremo 
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(...) pode revelar-se significativo. Seja negativamente – pois ajuda a precisar o que se deve 

entender (...) por ‘estatisticamente mais freqüente’ − seja positivamente − pois permite identificar as 

possibilidades latentes de algo (...) que só conhecemos através de uma documentação 

fragmentária e deformada” (apud Levi, 1996; 177). 

Um paralelo com a literatura ajuda a clarificar esse manejo anti-modal: enquanto nas 

prosopografias desponta o personagem naturalista tradicional, é nas narrativas do absurdo que 

encontramos um modelo para os casos extremos. A comparação se deve a Levi, mas, talvez 

porque não admire tanto o estilo de Beckett, ele ainda demonstra insatisfação com essa forma de 

retratar o contexto: “traçando-lhe as margens, os casos extremos aumentam a liberdade de 

movimento de que podem dispor os atores, mas estes perdem quase toda ligação com a 

sociedade normal” (Levi, 1996; 178). 

A tipologia se encerra evocando os laços entre biografia e hermenêutica. Levi se acerca, 

assim, dos procedimentos da antropologia cultural, que tanto serviram de respaldo à micro-história 

enquanto esta precisou de ferramentas afiadas para desafiar a rigidez da história social. Porém o 

micro-historiador sequer menciona o nome de Geertz − autor a quem sua tendência recorria 

repetidamente −, contentando-se em dizer que a antropologia interpretativa “salientou o ato 

dialógico, (...) alternância contínua de perguntas e respostas no seio de uma comunidade de 

comunicação”, tornando o material biográfico intrinsecamente discursivo, avesso a traduções de 

natureza realista e unicamente passível de “ser interpretado de um modo ou de outro” (idem; 178). 

Para Levi, diálogo e multiplicidade interpretativa implicam rumo perigosamente relativista 

− espectro que assombra a história sempre que ela remexe nos baús de seu castelo discursivo. O 

temor, no caso, é tão violento que captura o autor em um ativo desconhecimento. Ele declara, por 

exemplo, que “a história que se baseia em arquivos orais ou que procura introduzir a psicanálise 

na pesquisa histórico-biográfica só se deixou influenciar [pela perspectiva interpretativa] de modo 

intermitente e frágil” (idem; idem). Com isso, historiadores orais como Alessandro Portelli e Luisa 

Passerini – para ficar no mais evidente, porque italianos... − são atirados no mesmo porão escuro 

onde Levi se livrara (do cadáver?) de Geertz. 

Críticos implicantes, preferimos azeitar as correntes dos fantasmas. Em artigo 

originalmente publicado em 1986, Rabinow (1999; 81) não só recorda a descoberta de Geertz 

pelos historiadores como denuncia seu anacronismo: no exato momento do encontro, Geertz 

começava a ser duramente questionado no campo da antropologia. Radicalizando o projeto 

interpretativo, alguns autores, desde então, vão muito além da descrição significativa do Outro com 

a ajuda de mediações textuais: para gente como James Clifford, por exemplo, o Outro é a 

representação antropológica do outro; ou seja, a escrita da antropologia. 

O tema central dos estudos de Clifford é a construção textual da autoridade 

antropológica, cujos artifícios literários primordiais são o emprego do discurso indireto livre 

(supressão, na escrita, dos aspectos situacionais da interpretação) e a presença, explícita ou 
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velada, do enunciado “eu estava lá”. A famosa descrição geertziana da briga de galos em Bali é 

paradigmática: “o antropólogo estabelece que esteve lá e então desaparece do texto” (apud 

Rabinow, 1999; 83). 

Ainda segundo Clifford, a antropologia, mesmo quando se declara interpretativa, tende a 

eliminar da narrativa a dimensão dialógica, própria do trabalho de campo. O estratagema confere 

ao pesquisador um controle total do texto, circunstância associável ao colonialismo: “A 

antropologia interpretativa (...) não escapa das constrições gerais daqueles críticos da 

representação colonial que, desde os anos 50, têm rejeitado discursos que esboçam as realidades 

culturais de outros povos sem no entanto colocar sua própria realidade em perigo” (idem; 85). 

Embora essas observações revelem a preferência de James Clifford por modos 

dialógicos ou polifônicos de textualidade, criá-los é tarefa enigmática: uma etnografia dialógica não 

decorre automaticamente da transcrição de diálogos e uma autoridade puramente dialógica 

“reprime o inescapável fato da textualização” (idem; idem). Lembramo-nos de Alessandro Portelli 

(1991), que enfatiza ser o historiador responsável por tudo o que está escrito em seu texto. Em 

linha semelhante, Clifford admite que a escrita etnográfica sempre impõe certa coerência e que a 

polifonia mais radical simplesmente desloca, sem a suprimir, a autoridade etnográfica, 

“conformando (...) a orquestração virtuosa de um único autor de todos os discursos” (idem; 86). 

Parece indispensável, portanto, renunciar não só às aspirações realistas (das 

antropologias positivistas) e/ou relativistas (das interpretativas), como às garantias de qualquer 

espécie, passando a ver nossas decisões textualizantes como puras opções estratégicas: “Se for 

concedido um espaço textual autônomo às afirmações nativas, se forem extensamente transcritas, 

elas farão sentido em termos distintos daqueles empregados pelo etnógrafo que as ordena (...). 

Isso sugere uma estratégia textual alternativa, a utopia de uma autoria plural que concede aos 

colaboradores o status de escritores e não meramente de informantes independentes” (idem; 

idem).  

Depois de tanto falar em texto, regressemos ao de Giovanni Levi. A despeito de revelar 

precauções quanto ao relativismo e de supor que a abordagem hermenêutica pode redundar “na 

impossibilidade de escrever uma biografia”, o micro-historiador nela reconhece qualidades 

singulares: é a perspectiva mais problematizadora, mais dedicada à pesquisa de formas narrativas 

e, principalmente, a que procura “técnicas de comunicação (...) sensíveis ao caráter aberto e 

dinâmico das escolhas e das ações” (Levi, 1996; 179). 

Falando em abertura e dinamismo, Levi atrai ao primeiro plano suas próprias indagações, 

voltadas para as relações entre normas e práticas; entre racionalidade absoluta e racionalidade 

limitada; entre os grupos e os indivíduos − nenhuma delas contemplada pelos usos do biográfico 

até então apresentados. 

O primeiro problema convida a discutir as conexões entre história e ciências sociais. Levi 

percebe na ênfase posta sobre o destino de um personagem uma variante da redução de escala 
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manejada pela micro-história, cuja pretensão é fazer com que encaremos de modo renovado o 

funcionamento das normas sociais. Senão, vejamos: o historiador social clássico, em que pese 

sublinhe as transformações dos sistemas normativos no tempo, considera − qual o cientista social 

− que, num dado momento, eles se tornem coerentes, transparentes e estáveis. Já o foco 

biográfico promove visibilidade distinta: a do “caráter intersticial (...) da liberdade de que dispõem 

os agentes” e a da “maneira como funcionam concretamente os sistemas normativos, que jamais 

estão isentos de contradições” (idem; 180).  

Liberdade é uma palavra bela, mas perigosa. Levi não rejeita os condicionamentos sócio- 

culturais; recusa, isto sim, que os sistemas normativos sejam tão estruturados como afirmam os 

cientistas sociais (e os historiadores sob sua égide), para os quais o êxito epistemológico das 

respectivas disciplinas repousa na redução de eventuais divergências entre regras e práticas. 

Vimo-lo com nitidez ao examinar a perspectiva de Bourdieu, em que o sujeito é uma espécie de 

turista acidental, estando o essencial na rede de regras, figurada pelas estações do metrô ou pelos 

lugares (geográficos) da paisagem. Para Levi, entretanto, nenhum sistema normativo é capaz de 

eliminar toda possibilidade de manipulação, interpretação ou negociação: “Há uma relação 

permanente e recíproca entre biografia e contexto (...). A importância da biografia é permitir uma 

descrição das normas e de seu funcionamento efetivo, sendo este considerado não mais o 

resultado exclusivo de um desacordo entre regras e práticas, mas também de incoerências 

estruturais e inevitáveis entre as próprias normas, incoerências que autorizam a multiplicação e a 

diversificação das práticas” (idem; idem). 

Conforme Bourdieu, se uma prática se desvia da regra, isso se deve a um habitus que 

perdeu o trem da história. De acordo com Levi, a rede da história comporta ilimitado número de 

linhas – nela ninguém se atrasa − que, para serem conhecidas, demandam que acompanhemos as 

peripécias dos agentes: “...não se pode analisar a mudança social sem que se reconheça 

previamente a existência irredutível de uma certa liberdade vis-à-vis as formas rígidas e as origens 

da reprodução das estruturas de dominação” (idem; idem). 

A linguagem empregada às vezes confunde: para dar conta da variabilidade das práticas, 

ora Levi fala em “possibilidades de escolha consciente” (idem; 179) ora na presença de uma gama 

incoerente ou contraditória de sistemas normativos. Na primeira eventualidade perfila-se, num 

longínquo horizonte, a problemática liberdade de escolha de um sujeito quase essencializado. Na 

segunda, a variação não precisa disso para ser afirmada: obedeçam ou não aos mapas com que 

se costuma representar o real, as práticas, todas elas, são do real – elementos e atores de 

múltiplos sistemas normativos. Diviso, em filigrana, a heterogênese de Deleuze e Guattari, a 

liberdade situada de Foucault (1995), as táticas de Certeau (1994), os agoras de Benjamin (1994), 

as temporalizações narrativas de Portelli (1991a), a memória-composição de Thomson (1997) e me 

deleito com um uso do biográfico que faz coisa bem diferente de dizê-lo simples representação 

(subjetiva, ilusória) de um processo (social, real) transcendente. 
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Levi dificilmente reconheceria como próprios tantos atravessamentos discursivos. Sem 

me importar com isso, ainda descubro, num homófono (Pierre Lévy), uma discussão sobre o 

sentido do termo contexto muito semelhante à que se desenha no confronto entre história social 

ortodoxa e micro-história: “Na abordagem clássica dos fenômenos da comunicação, os 

interlocutores fazem intervir o contexto para interpretar as mensagens que lhes são dirigidas (...); 

propomos aqui uma inversão da problemática habitual: longe de ser apenas um auxiliar útil à 

compreensão das mensagens, o contexto é o próprio alvo dos atos de comunicação. (...) Ao dizer 

que o sentido de uma mensagem é uma ‘função’ do contexto, não se define nada, já que o 

contexto, longe de ser um dado estável, é algo que está em jogo, um objeto perpetuamente 

reconstruído...” (Lévy, 1993; 22-23). 

O livro de que extraímos a citação chama-se As tecnologias da inteligência; e é de 

intelegere, de racionalidade, que Giovanni Levi nos fala na seqüência do artigo. Diz ele que 

quando descrevemos atos históricos raramente nos afastamos dos esquemas funcionalistas, que 

“supõem atores perfeitamente informados e consideram, por convenção, que todos os indivíduos 

têm as mesmas disposições cognitivas, obedecem aos mesmos mecanismos de decisão e agem 

em função de um cálculo, socialmente normal e uniforme, de lucros e perdas” (Levi, 1996; 180). 

Ecce homo: ser absolutamente racional, coerente e estável, cujas ações se dão sem inércia e as 

decisões, sem incerteza. Sob tal ótica, nenhuma história de vida é capaz de gerar algo distinto do 

homem que calculava. Já Levi aventa que as biografias assumiriam outra função “se 

imaginássemos uma forma de racionalidade seletiva que não busca exclusivamente a 

maximização do lucro”; teríamos, neste caso, “uma forma de ação na qual seria possível abster-se 

de reduzir as individualidades a coerências de grupo, sem renunciar à explicação dinâmica das 

condutas coletivas como sistemas de relação” (idem; 180-181). 

Penso no intuito primeiro de minha pesquisa: singularizar os percursos da Análise 

Institucional no Brasil, frente a histórias outras que os subsumem às vicissitudes da difusão da 

cultura psi (e de seu principal marco doutrinário, a psicanálise). Repenso as leituras 

(bourdieudianas) que atribuem a presença de uma referência ao social, entre os psicólogos, a uma 

estratégia de acumulação de capital simbólico num campo (disciplinar e profissional) entendido 

como mercado (de bens de salvação − diria Weber). Evoco meus desacordos com essas 

hipóteses, calcadas na racionalidade (absoluta) das ciências sociais e dos atores sociais. De início, 

esses desacordos tinham por ferramenta somente a racionalidade (limitada, seletiva) da (minha?) 

memória. Com o auxílio dos usos que Levi projeta para o biográfico, vislumbro um bom encontro 

entre tal memória e a – que seja micro, ou minoritária... − história. 

O artigo em análise vai chegando ao fim e, em acréscimo à característica intersticial da 

liberdade e à afirmação da racionalidade limitada, detém-se em uma última encruzilhada: a das 

relações entre grupo e indivíduo. Ao historiador vacinado contra idiossincrasias, cabe privilegiar o 

primeiro termo da díade. Levi não se detém nessa polêmica, mais que resolvida ao início do século 
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XX – se os contendores são os Annales e os positivistas − ou mesmo desde o século XIX − caso 

os adversários sejam Marx e os idealistas. Interlocutor à altura é encontrado em Roger Chartier, 

que afirmara, em La storia culturale fra rappresentazioni e pratiche 5, ser viável superar a oposição 

entre “análise micro-histórica” e “história sócio-econômica”, entre o estudo da “subjetividade das 

representações” e o da “objetividade das estruturas”. Para tanto, os esquemas geradores das 

classificações e percepções próprias a cada grupo social deveriam ser considerados “verdadeiras 

instituições”; as demarcações da organização social se veriam, assim, incorporadas “sob a forma 

de representações coletivas” (apud Levi, 1996; 181). Nesta proposta, Levi valoriza o abandono das 

grandes categorias sociais – cultura, mentalidade etc. −, em favor da postulação de uma sociedade 

fragmentada e conflitante, onde as lutas em torno das representações do mundo seriam passíveis 

de apreciação. Em tal solo teórico-político, o biográfico se faria instrumento fundamental de 

pesquisa, em lugar de exemplo decorativo de teses apriorísticas.  

Apesar dos elogios, nos projetos de Chartier subsistem, segundo Levi, algumas 

insuficiências: o grupo é visto como unidade mínima para o estudo das representações sociais; a 

coerência e coesão grupais são tidas por ponto pacífico; descartam-se as diferenças individuais, 

consideradas inapreensíveis. 

Ao penetrar em um universo discursivo que lida com as categorias grupo e indivíduo, o 

micro-historiador se expõe a perigos que bem conhecemos por igualmente habitar o território 

psicossociológico. Já Chartier os evita: aproximando-se dos esquemas de Bourdieu, sente-se 

desobrigado de interrogar a atividade dos atores sociais, considerada mero resultado de 

“operações de ordenação pelas quais se reproduz e se transforma continuamente a ordem social” 

(apud Levi, 1996; 182). Conquanto Levi admita a existência de habitus próprios a épocas e/ou a 

grupos, vê-se compelido a acrescentar: “para cada indivíduo existe também uma considerável 

margem de liberdade que se origina precisamente das incoerências dos confins sociais e que 

suscita a mudança social” (Levi, 1996; 182). 

O adendo parece reeditar o que antes afirmara sobre a relação entre normas e práticas, 

mas estamos agora às voltas com vicissitudes cotidianas ou situacionais: fala-se em um social não 

mais habitado por grandes entidades (mentalidades e culturas − de classe, de categorias sócio-

profissionais etc.) e sim por inúmeros grupos em luta, fazendo emergir uma problemática ligada ao 

modo de constituição desses grupos (sua solidez, durabilidade, amplitude etc). Tais grupos não se 

apresentam pré-formados, qual um pano de fundo pronto para uso: de certo modo, o historiador 

deve gerar a emergência e ação dos mesmos mediante um trabalho de pesquisa e escritura.  

À procura de uma formulação adequada para essa tarefa, Levi embrenha-se em um 

velho jargão: “Não podemos aplicar os mesmos procedimentos cognitivos aos grupos e aos 

indivíduos; e a especificidade das ações de cada indivíduo não pode ser considerada irrelevante 

ou não pertinente” (idem; idem). O caminho é aparentemente mal escolhido, pois nos lança de 

encontro a separações instituídas (indivíduo/grupo) e a armadilhas intimistas do poliverso psi 6. 
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Porém o intento é louvável: impedir que se subtraiam à curiosidade histórica “temas que julgamos 

dominar plenamente, mas que ainda continuam largamente inexplorados: (...) a consciência de 

classe, ou a solidariedade de grupo, ou ainda os limites da dominação e do poder” (idem; idem). 

Nesta linha, as perguntas do historiador se desdobram: voltam-se tanto para o que 

sugerira Chartier – a ordenação que os grupos sociais impõem a seus membros − como para “as 

margens de liberdade e de coação dentro das quais se constituem e funcionam as formas de 

solidariedade” (idem; idem) − problema para cujo exame a biografia é imprescindível auxiliar. 

Malgrado a linguagem clássica empregada pelo micro-historiador, que pouco favorece a 

processualidade 7, é curioso atingir tal ponto justo quando estou às voltas com o paradigma do 

institucionalismo: ao menos como o visualizo, ele há muito vem sendo a ferramenta teórico-ético-

política com que inúmeros agentes psi procuram, em situação, haver-se com problemas bastante 

próximos ao formulado por Levi, isto é, as relações (ou, preferencialmente, imanências) entre 

normas e práticas, instituições e subjetividades, instituídos e instituintes, identidades e 

singularidades, historicidades e devires...quiçá, grupos e indivíduos − empobrecida versão 

discursiva a nos reenviar ao gueto psi (mesmo que adjetivado como social), por cujo 

desprendimento de si tanto batalhamos com a mão na massa.da história.  

 

Psicólogos e historiadores: uma relação equívoca 

 

Heurístico, polêmico, embora jamais dogmático, o artigo de Levi, através de críticas às 

formas pelas quais os historiadores sociais falam não mais de um social, porém ainda dos grupos, 

acabou por nos conduzir a um dos mais antigos problemas que assediam psicossociólogos e 

psicólogos sociais: a paralisante relação indivíduo-grupo, que parece exigir, inexoravelmente, que 

cada um dos termos da díade seja previamente totalizado. 

Ao rejeitar a tendência historiográfica dominante de homogeneizar o grupo, Levi nos 

convoca a pensar múltiplas virtualidades, mas, simultaneamente, nos faz correr o risco de erigir 

nosso domínio de saber − a psicologia − como aquele apto a dar conta das diferenças que, 

enquanto historiador, pretende contemplar. Como alternativa ao zero de sujeito na 

história...estaríamos obrigados a projetá-lo, conforme tendem a fazer os “psis”, como infinito? 

Menos do que oferecer uma resposta, nossas últimas linhas visam a potencializar tal 

indagação, explorando as relações que, em nosso programa de pesquisas, temos estabelecido 

com os historiadores. A criação do Clio-Psyché decorreu, entre outros fatores, de uma conjugação 

de esforços de alguns professores do Departamento de Psicologia Social da UERJ para, qual 

sugere Foucault (1996), pensar um sujeito que seja mais do que mero portador de representações 

sociais, para conceber um sujeito inteiramente “fundado e refundado pela história” − menos um 

sujeito, em suma, que uma subjetivação processual. 
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Antes mesmo que o Programa fosse criado, ensaiáramos estratégias nesse sentido: 

aproximações à historiografia marxista, à história das mentalidades e das idéias, à análise 

institucional, ao interacionismo simbólico, à psicossociologia francesa, à antropologia urbana, às 

filosofias construtivistas, aos estudos culturais etc. Com a instauração do Programa, ao longo dos 

cinco encontros anuais já realizados, o tema história e subjetividade nunca deixou de ser 

contemplado e eu diria, inclusive, que tem sido o horizonte permanente de nossos debates. 

No entanto, vem ocorrendo algo no mínimo curioso: elogiosos quanto a nosso interesse 

por Clio e reconhecendo que a história contemporânea não pode dispensar o sujeito, muitos dos 

historiadores convidados nos vêem como aprioristicamente capazes de facilitar a resolução desse 

último problema. E mais ainda: em meio a nosso arsenal de teorias, costumam eleger a 

Psicanálise como o explosivo detonador de um convívio pretensamente fecundo entre Clio e 

Psyché. 

Funesto destino: apelamos à história para que desnaturalize nosso objeto-sujeito − o 

psicanalítico quiçá fundamentalmente, dado o acrítico fascínio que habitualmente desperta − e nos 

vemos solicitados a contribuir, com o próprio saber “psi”, para a iluminação de algo que o 

historiador afirma ignorar, pressupondo....que já o conheçamos! 

Não se trata, evidentemente, de um impasse insolúvel, mas ainda não avançamos 

significativamente na criação daquilo que Barthes (1984) definiu como interdisciplinariedade: “O 

trabalho interdisciplinar, tão discutido nos dias de hoje, não remete às disciplinas constituídas que, 

aliás, não estão dispostas a deixar seus princípios fluírem. Para se fazer alguma coisa 

interdisciplinar não basta escolher um objeto (tema) e reunir em torno dele duas ou três áreas de 

conhecimento. Interdisciplinariedade consiste em criar um novo objeto que não pertença a 

ninguém”. 

Poderá o método biográfico, que tantas vezes já passou de herói a vilão (e vice-versa), 

funcionar como construtor desse campo de não-pertencimento? Em nossas investigações sobre a 

História da Análise Institucional no Brasil temos tentado atualizar tal aspiração. Para tanto, uma 

reflexão muito específica acerca da história (oral) de vida e das formas narrativas a engendrar a 

partir desse procedimento tem sido nossa opção preferencial. Pretendemos evitar, com isso, a 

“racionalização de objetos naturais” − o histórico, o social, o grupo, o indivíduo − e embarcar na 

aventura, nem zero nem infinito, de “dar a luz à prática ou ao discurso” (Veyne, 1992; 152). O 

confronto de posturas que o presente artigo apresenta constitui, simplesmente, um passo a mais 

nessa direção. 

 

Notas: 

1. A forma mais difundida é “realista”, “lógica” e “cronológica” (Filizola e Rondelli, 1997; 216).  
2. O famoso artigo do durkheimiano François Simiand (1903) denunciava três ídolos dos historiadores: o político, o 
cronológico e o biográfico (ou psicológico). 
3. Hess (1978; 23) aprecia o vínculo entre autobiografia e análise de implicações: “Falando das instituições, falo também de 
mim e da minha relação com as instituições”. 
4. O artigo foi originalmente publicado no volume de nov/dez de 1989 dos Annales.  
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5. Este ensaio data de 1989. Em português, ver Chartier, 1990. 
6. Baremblitt (1996; 11) assim designa “o conjunto não totalizável (...) e internamente heterogêneo e heterólogo de: valores, 
teorias, métodos, técnicas e tecnologias, assim como de instituições e organizações, estabelecimentos, equipamentos, 
agentes, usuários e práticas que têm a subjetividade como objeto assumido e explícito de conhecimento e de intervenção”. 

7. Rolnik (1994; 173-176) formula promissora comparação entre progressistas − aferrados a unidades subjetivo-identitárias 

− e processistas − engajados em caminhos que abandonam as carcaças individuadas. 
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HELENE ANTIPOFF: muse et disciple d’Edouard Claparède. 
D’après leur correspondance 1924-1940 

 

Martine Ruchat1 
 

 
Entre vie publique et vie privée 
 

La correspondance2 entre le médecin et psychologue genevois Edouard Claparède (1873-

1940) et Hélène Antipoff (1892-1974), son assistante, puis sa collaboratrice, devenue une figure de 

la psychologie brésilienne, nous fait voyager. Dans le temps d’abord, qu’est celui de l’épistolaire; un 

temps de l’attente d’une réponse qui souvent «prend son temps». Dans l’espace géographique: 

entre Berlin et Genève; Paris et Genève; Genève et le Caire; le Caire et le Brésil; entre Bello 

Horizonte et Genève. Dans la pensée: celle de deux intellectuels engagés dans leur discipline et 

dans leur temps. Dans les sentiments: sentiment de gratitude, d’admiration, d’ennui, d’amour, de 

désir. Ce voyage dans l’histoire nous invite à reconstituer la dynamique de leur relation, dynamique 

productrice de leur pensée scientifique respective. Cette correspondance peut aujourd'hui, par ce 

regard en arrière, nous questionner sur les relations d'amitiés intellectuelles et en particulier entre 

un professeur et son assistante, entre un homme et une femme dans la première moitié du 20e 

siècle. Cette correspondance s’étend pendant 25 années, d’une première guerre à l’autre, entre 

1915 et 19403 elle offre aussi des éléments pour une histoire de la vie intellectuelle à cette époque 

et notamment de l’engagement des intellectuels pour la paix4. Enfin, la correspondance est un 

matériau essentiel pour construire leur biographie respective et en particulier celle d’une femme 

émigrée russe au début du 20e siècle. 

Le matériau d’archive que sont les lettres nous donne à lire aussi les coulisses de leur vie 

intellectuelle (on sait par ailleurs les liens ténus entre écriture épistolaire et écriture diariste), 

lesquelles peuvent en partie expliquer les travaux effectués par l’un et l’autre. C’est aussi leur rôle 

respectif, dans le développement des sciences de l’éducation et en particulier dans cet «esprit»5 de 

l’Institut Jean-Jacques Rousseau des sciences de l’éducation créé (IJJR) en 1912 par Claparède, 

et dirigé par Pierre Bovet (1878-1965), qui, par cette correspondance, est transmis de Genève au 

Brésil. Elle appartient donc à l’histoire de cet institut, des idées et des pratiques, et plus largement à 

l’histoire de la psychologie. 

La première lettre conservée concentre déjà tous les éléments qui occuperont cet 

échange au long cours. Soit: 

 

-l’amitié qui les lie; 

-les nouvelles de l’IJJR et en particulier ses progrès; 

-les études de psychologie; 
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-la vie intellectuelle en Europe; 

-le lien entre Hélène et la famille de Claparède, soit sa femme et ses deux enfants Eliane 

et Jean-Louis; 

-le lien d’Hélène avec son fils Daniel. 

 

Après avoir découpé cette correspondance en périodes et avoir donné quelques éléments 

biographiques, je m’attacherai à avancer une hypothèse sur la nature de leur relation et me 

centrerai sur l’influence de cette correspondance sur la transmission des idées de Claparède au 

Brésil. 

 

Une correspondance au long cours 
 

Je distinguerai trois grandes périodes à cette correspondance: 

 

- Une première période de mise en place de la relation épistolaire6 en quelque sorte celle 

de l’approche entre 1924 et novembre 1925; 

- une deuxième période d’ « incarnation » ou d’ancrage de la relation entre janvier 1927 et 

avril 1929; 

- une troisième période de vie proprement dite de la relation épistolaire: entre septembre 

1929 et mars 1940. 

Les premières lettres d'Hélène Antipoff nous montre une jeune femme aux prises avec de 

nombreuses difficultés, liées notamment à l’exil7 ainsi qu’à son désir de travailler dans le domaine 

de la psychologie. Elle envisage de revenir à l’IJJR, où elle a étudié aux semestres d’été 1913 et 

1914 et reçu son certificat, pour y terminer son diplôme8.  

Les lettres qu’elle envoie à Claparède depuis Berlin nous font comprendre qu’il l’attend à 

Genève et que ses invitations viennent renforcer son espoir très grand mis dans ce retour à l'IJJR. 

Claparède lui envoie une lettre, que nous n’avons pu retrouver, dans laquelle il lui dirait son plaisir 

de créer un poste de professeur pour elle à l’IJJR. Elle rêve donc de revenir un semestre ou deux 

travailler sous sa direction. Mais elle craint aussi de ne pas être à la hauteur comme assistante, ce 

qui laisse supposer qu’il lui en a aussi fait la proposition. Elle l’interroge sur les cours qu’il lui reste à 

suivre pour obtenir son diplôme. Elle cherche aussi une famille qui pourrait, à Genève, s’occuper de 

son fils. Dans sa lettre du 24 décembre 1924, Hélène écrit: « Votre attention toujours vive de me 

faire venir à Genève me cause une véritable joie ». Et dans celle du 25 septembre 1925: « Du 

moment que j’ai reçu votre dernière lettre, je vis dans une espèce de fièvre- To be or not to be ? 

Votre lettre a ouvert une telle perspective. Se réalisera-t-elle seulement ? ». 

1926 est l’année du retour d’Hélène Antipoff à Genève et à l’Institut Jean-Jacques 

Rousseau; année qui marque le début d’une deuxième période d’échange épistolaire, laquelle 

s’étend du 11 janvier 1927 au 21 avril 1929. Cette période est celle de la collaboration entre eux. 
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Hélène est assistante au laboratoire de psychologie et y assure les travaux, avec Richard Meili 

(1900-1998); ils dépouillent avec les élèves avancés (« les anciens ») les expériences sur les 

relations entre habileté manuelle et intelligence. A la « Maison des petits »9 elle mène des travaux 

sur la lecture, le dessin, la construction. Hélène donne aussi un répétitoire de psychologie au 

semestre d’été et prend part au cours de vacances du 2 au 14 août. Ses cours rendent, dit-on, de 

« grands services » et sont « très appréciés »10 En août 1927, elle obtient son diplôme et elle fera 

partie dès l’automne de « l’état-major » du laboratoire avec Meili et Léon Walther (1890-1963).  

Au début de l’année 1928, Claparède est malade. La conférence qu’il donnait au 

laboratoire est reprise par Hélène Antipoff et Marc Lambercier (1890-1972). Elle dirige aussi des 

travaux sur les tests scolaires: l’adaptation au français du test des problèmes d’arithmétique de 

Ballard et des études de tests de langues étrangères pour la mesure objective du progrès accompli 

(le test américain de Dearbon notamment qu’elle a traduit en français)11. Les tests d’intelligence 

sont l’objet du semestre d’hiver et les résultats des travaux effectués sous sa direction en 1927, 

concernant les tests manuels, paraissent dans les Archives de psychologie12 Avec quelques élèves, 

Hélène rédige des monographies de certains tests de Binet sur les représentations élémentaires 

chez l’enfant qu’elle a réalisés avec des élèves. En juin, avec Louise Lafendel (1872-1971) et Jean 

Piaget (1896-1980), elle donne des leçons aux cours de perfectionnement des écoles enfantines de 

Genève. 

Alors que Claparède est au Caire pendant l’hiver 1928-1929 avec son assistante Dora 

Bieneman, Piaget le remplacera dans les cours et Hélène poursuit son travail sur les monographies 

des classes enfantines commencé l’année précédente. Derniers travaux à Genève pour Hélène qui 

au « malheur » de l’Institut part au Brésil. « Malheureusement, nous perdons Mme Antipoff, qui 

s’est embarquée pour le Brésil, au commencement d’août. Il est impossible de dire ce qu’elle a été 

pour l’Institut pendant cette année 1928-1929 notamment. Nous lui souhaitons un plein succès à 

Bello Horizonte, mais surtout nous comptons bien la revoir le plus tôt possible»13 Le télégramme de 

Claparède envoyé du Caire, « Renoncez Brésil », n’aura pas eu d’impact. 

La troisième période est celle de la correspondance entre Bello Horizonte au Brésil et la 

maison de Champel à Genève, c’est la vie au long cours de leur relation épistolaire. Elle s’étend de 

septembre 1929 à mars 1940. Ces lettres très attendues de part et d’autre mettent au minimum 16 

jours, le temps d’une traversée. Cette longue période d’écriture épistolaire est interrompue quatre 

fois par une rencontre. De septembre à octobre 1930 Claparède passe 50 jours au Brésil; de 

décembre 1932 au 25 mars 1933 Hélène est à Genève, à Beauvallon, à Paris, puis à Asturias où 

elle prend le bateau le 10 avril 1933. Pour des raisons de santé, elle est de retour à Paris d’avril en 

décembre 1934; d’avril à octobre 1937, Hélène est à nouveau en Europe: en France (Paris) et en 

Espagne (Asturias), ils auront l’occasion de se rencontrer aux journées de Pontigny, du 1er au 4 

octobre 1937, au « Centre d'Etude des Problèmes humains »14Ces moments sont déterminants 

pour l’orientation de l’échange épistolaire qui en quelque sorte divise cette période en trois voire 
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quatre sous période: après le voyage de Claparède au Brésil, après le passage d’Antipoff à Genève 

et après la rencontre à Pontigny. 

Ces sous-périodes décrivent une relation à la fois affective et intellectuelle dont les 

entrelacs nous questionnent sur les ressorts affectifs de leur vie intellectuelle ouvrant sur une 

psycho-histoire. Elles mettent en lumière à la fois les soubassements affectifs de leur production 

respective, ainsi que l’influence des travaux de l’IJJR à Bello Horizonte par l’intermédiaire d’Hélène 

Antipoff. 

 

Hélène: fille spirituelle de Claparède 
 

La nature des relations entre Hélène Antipoff et Edouard Claparède est d’une grande 

complexité; elle change au travers des périodes décrites ci-dessus, néanmoins, fondamentalement, 

perdure une relation de type familial que l’on peut mettre en lien d’une part avec le souci constant 

de Claparède de faire de l’IJJR une « grande famille » et d’autre part avec la place qu’occupe 

Hélène dans la vie intellectuelle et affective du maître. 

La vie de l’IJJR entre 1912 et 1930 est faite de « soirées familières », de pique-niques, de 

promenades, d’excursions du dimanche qui sont autant de voyages en zig-zag à la Rodolphe 

Töpffer (1799-1846)15 dont Claparède prend la direction, de fêtes, relatées dans les Chroniques de 

l’Institut de l’Intermédiaire des Educateurs. Cet organe est conçu comme un moyen de liaison entre 

les anciens de l’Institut, dont on raconte les événements privés: mariages, naissances, maladies et 

décès. Hélène, qui souvent se sent seule au Brésil, les attend avec impatience. Par ailleurs, dès 

son arrivée, elle créera sur ce même modèle toepfferien des voyages en zig-zag, dont Claparède 

poursuit la « tradition » naturaliste avec ses élèves, une organisation de courses « ins grün»16(sic) 

qu’elle appelle « les amis de la nature ». Cette réalisation est, dit-elle, fidèle aux principes de 

Claparède. 

Il est indéniable que les liens que Claparède entretient avec Hélène, dépasse le cadre 

institutionnel. Tout au long de cette correspondance se dessine une Hélène Antipoff, disciple du 

maître, mais aussi muse et fille spirituelle de Claparède. La nature de la relation se dévoile 

progressivement; relation maître-élève, elle devient relation père-fille, une fille qui peut-être dans 

l’esprit - l’inconscient de Claparède ?-, serait celle qui prolongerait sa propre oeuvre. Claparède se 

voit-il en elle, la place-t-il comme son successeur que ne sera à l’évidence ni sa fille Eliane, ni son 

fils Jean-Louis qui se tourne plutôt vers la philosophie, dans la lignée de son grand-père 

maternelle ? Le mariage d’Eliane et son départ de la maison montre de façon assez claire que 

Claparède offre à Antipoff sa place. Claparède écrit le 16 août 1932: 

  

« La pensée de vous revoir bientôt me comble de joie! Mais il faudra rester plus longtemps que 
jusqu'en mars. J'espère que vs accepterez notre hospitalité à Champel. Quand Eliane n'y sera plus, 
il y aura de la place! - Vous y aurez votre liberté complète, pourrez rentrer à toutes les heures du 
jour ou de la nuit. »  

 



CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA HELENA ANTIPOFF - CDPHA 

 

108 

La mort de Jean-Louis est un deuxième moment où Claparède offre à Antipoff (avec 

Daniel son fils) la place qu’elle a non pas seulement auprès de lui - comme fille - à Champel, mais 

aussi pour le couple qui, en 1937, attend avec impatience leur Hélène:  

 

« Malgré cet affreux chagrin, nous nous réjouissons de vous avoir à la maison, dans notre vieux 
Champel ... Mais je vois, ce qui est bien naturel, que vous voulez vous installer avec Daniel. 
J’espère cependant que vous voudrez bien nous faire l’amitié de venir à Champel avec Daniel. 
Excusez-moi de ne pas vous avoir écrit de suite. Vous êtes, naturellement la première à qui je 
voulais écrire. Mais, sans nouvelles de vous, je me demandais si vous étiez bien arrivée.Vous revoir 
sera pour Hélène & pour moi une bien grande joie, pour autant qu’il nous est possible encore d’avoir 
de la joie! » (26 avril 1937). 

 

Mais Hélène sait aussi garder ses distances. 

 

Hélène Antipoff: disciple et muse de Claparède 

 

Dès les premières lettres, Claparède apparaît comme le guide d’Hélène pour les articles 

qu’elle écrit sur l’éducation dans la revue que dirige son mari, puis pour les tests mentaux qu’elle 

utilise à Bello Horizonte et pour ses propres cours pour lesquels elle dit plagier le maître. Dans sa 

lettre du 21 février 1930, elle écrit: 

 
 « Je vous cite souvent dans mes cours, mais comme les citations trop fréquentes alourdissent les 
cours, je parle comme si je parlais de mon propre crû; en réalité je ne fais qu’un énorme plagiat. Si 
vous arriviez un jour à l’improviste à un de ces cours, vous seriez peut-être même un peu vexé de 
vous voir ainsi exploité. J’ai cependant la conscience tranquille: je sais qu’il vous importe plus que 
vos idées soit propagée que ne le soit votre nom ». 

 

Au cours de toutes ces années, Claparède alimentent Hélène d’informations sur ce qui se 

passe à Genève et sur le continent. Il lui envoie des revues, des journaux, des articles et des livres; 

il lui conseille des lectures, lui transmets des photos voire de l’argent si elle en a besoin. De son 

côté, la jeune femme lui offre constamment son courage, sa vaillance et son entrain. Déjà dans sa 

lettre du 29 novembre 1925 Claparède lui avouait en regard du découragement d’Hélène en lien 

avec la demande helvétique d’une caution de 2000Frs et d’un billet de retour pour sortir 

d’Allemagne qu’elle ne peut honorer:  

 

« Vous me dites que vous avez perdu votre entrain. Mais rappelez-vous les lettres que vous 
m'écriviez l'an dernier pleine d'enthousiasme. Je suis sûr que vous sauriez très bien diriger une 
enquête dans une école, par exemple. Il y a hélas peu de travailleurs au Laboratoire, je suis un peu 
déprimé, & je comptais sur vous pour me donner de l'entrain! Vous aviez jadis un entrain fou, vous 
souvenez-vous? »  
 

Le départ d’Hélène au Brésil est un drame pour Claparède qui le mettra, comme il l’écrit 

dans une lettre du 10 novembre 1929, dans un « cafard catastrophique »:  

 

« Vous ne vous figurez pas ce que vous me manquez! Le Labo sans vous est lamentable! Je n'y 
fais absolument rien! - J'avais avancé mon retour d'Amérique pr me mettre à ce petit livre "Principes 
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de Psychologie". Mais depuis mon retour, je ne m'y suis pas mis. Je ne sais vraiment ce que je fais! 
Ma chambre de travail au Labo est tjours ds le même état. Je voudrais avoir un aide pr la mettre en 
ordre ».  

 

Le 4 mars 1930, il lui écrit encore: 
 

 « Je vous souhaite un joyeux anniversaire, ma chère & exquise amie. N'ayez pas le cafard. Ne 
regrettez pas d'être loin d'ici, en ayant l'impression qu'il s'y passe un tas de choses ... Il ne s'y passe 
absolument rien, hélas. La vie se traîne; on végète plus qu'on ne vit. On continue, tout au plus - 
mais on n'innove rien. D'ailleurs, il est une chose impossible à "continuer", c'est vous. Vous êtes 
l’irremplaçable par excellence. Tout ce qu’on peut faire sous ce rapport, c’est mesurer le vide que 
vous faites, songer aux beaux temps où vous mettiez une âme dans notre pauvre psychologie, & à 
vous regretter, ce qui ’est une façon de vous être fidèle & de vous aimer, n’est-ce pas ? ». 

 

Ce départ est d’ailleurs, qui sait, une des raisons de l’aboulie ou apathie de Claparède, 

c’est-à-dire de son absence de volonté, thème lancinant qui désormais parcourra ses lettres. A 

plusieurs reprises Claparède l’avoue « Je suis complètement aboulique, plus fini que jamais » (10 

novembre 1929), « c’est à mon aboulie que je dois de n’avoir pas fait cet envoi » (26 mai 1930); 

« Mais je suis complètement aboulique » (6 août 1930); « Il y a un cas curieux que je devais étudier 

si je n’étais pas si aboulique) » et plus loin: « C’est dégoûtant ce que je suis aboulique » (7 mai 

1931); « Je suis aboulique » (5 septembre 1937). Ce thème est parfois couplé d’une plainte de ne 

voir personne à l’IJJR, de manquer de collaborateurs et d’aide. L’aboulie est surprenante de la part 

de ce savant, dont on connaît, notamment par les travaux de Carlo Trombetta17 étendue de sa 

production et donc sa puissance de travail. Il faut donc distinguer la rhétorique amicale voire 

amoureuse du travail intellectuel réellement effectué. 

Si Hélène se montre l’élève du maître cherchant à diffuser sa pensée, elle est 

indéniablement aussi une stimulatrice: elle lui suggère de rédiger un chapitre supplémentaire dans 

son livre sur la pensée et le langage, puis c’est son autobiographie, qu’elle lui demande à moult 

reprises18 et un « petit manuel de psychologie » pour les élèves de l’école de perfectionnement. 

Dans sa lettre du 3 novembre 1929 elle le menace d’une pétition de 150 signatures de ses élèves 

s’il ne s’y met pas:« Allons courage et s’il vous plaît mettez-vous à l’oeuvre » conclut-elle sur cette 

question.  

Car Hélène a aussi besoin de Claparède: « Ah si vous écriviez davantage, quel travail 

facile que ce serait que de faire des cours de psychologie » (23 mai 1932). Le 23 janvier 1937, elle 

tente de stimuler son maître et ami en le comparant avec Piaget: « Mais mon Dieu, quelle prolixité. 

Il me paraît lourd et plein de redites. Quelle différence avec vos livres, qui brillent, comme un ciel 

étoilé, pleins d’idées et sans l’ombre de pédantisme ni de lourdeur. VOUS DEVEZ FAIRE VOTRE 

PRECIS DE PSYCHOLOGIE ». En conclusion elle lui dit une fois encore: « J’espère que mon 

arrivée vous stimulera un peu, et que vous FEREZ VOTRE PRECIS DE PSYCHOLOGIE, dont 

nous, vos disciples très nombreux, avons très besoin.» Et constamment Hélène interroge 

Claparède sur l’avancement de ses travaux, en particulier sur la genèse de l’hypothèse, sur la 

psychologie de l’enfant, sur la pédagogie fonctionnelle.  
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Malgré ses dires, Claparède ne cesse d’écrire et d’avoir de « nombreux projets ». Il l’écrit 

dans une lettre du 3 octobre: « Je ne fais rien, malgré tous mes projets, & justement parce que j’en 

ai trop ». Plus loin dans la même lettre: «Cette multiplicité de choses fait que je ne fais rien. Je 

lisotte au jardin. Et chaque soir je suis rongé de remord (Mais, comme il en est de même depuis 30 

ans, je commence à m’y habituer) ». Suit une liste de ses projets: de nombreux compte-rendus, 

notamment pour les Archives de psychologie - une occupation essentielle - mais aussi des 

corrections de manuscrits et des articles. Dans sa lettre du 9 avril 1930, il écrit « Ma vie est de 

corriger des manuscrits pour les archives. Si je lâchais les archives ? » Or, ce sont bien aussi trois 

ouvrages19 et environ 250 articles qu’il rédigera pendant ces années20. 

 
La collaboration avec l’IJJR 
 

A travers la correspondance, se lit un indéniable attachement d’Hélène à l’IJJR de 

Genève. Déjà en 1929, lorsque se dessine un projet d’Institut des sciences de l’éducation au Caire, 

elle s’y projette en entrevoyant ainsi une façon de rester attachée à l'IJJR et à Claparède. C’est 

aussi la difficulté de quitter son fils qui joue un rôle essentiel dans son désir d'envisager l'Egypte 

plutôt que le Brésil. Elle l’explicite très clairement dans sa lettre du 14 avril 1929:  

 

« Bon patron, de quel oeil regardez-vous tout cela? - me considérez-vous comme une girouette?- 
Non pas tout à fait - Je vous ai exposé le motif le plus important dans ma décision de regarder plutôt 
l'Egypte et de me détourner du Brésil - la séparation avec Daniel - 15 jours de bateau seulement et 
plusieurs jours de train pour rejoindre mon fils en cas d'accident, de maladie…L'Egypte est plus 
rapprochée et surtout je pourrai probablement le prendre avec moi, car certainement il y aura au 
Caire un lycée français. Puis la lettre que vous avez écrit à Bovet - c'est à dire ou vous parlez de la 
création de la succursale de l'Institut Rousseau, auquel vous savez je suis très attachée. En allant 
en Egypte je ne me séparerai pas de l'Institut de Genève, de vous, je continuerai votre travail et me 
sentirai un chaînon dans un tout que vous organisez. » 

 

 Elle construit un scenario d’équipe de collaborateurs pour le Caire et pour Genève: elle 

en Egypte, lui avec Piaget à Genève !21 Outre son désir intense de collaboration avec l’IJJR et 

Claparède, c’est aussi l’influence de ce dernier au Brésil que, constamment, elle met en exergue. 

Déjà quelques mois après son arrivée à Bello Horizonte, elle lui écrit: « Le travail ici marche bien, 

tout le monde à l’air satisfait des lumières qu’on apporte de l’Institut Jean-Jacques Rousseau. » (9 

décembre 1929). Dans la lettre du 23 mai 1932, elle l’informe du portrait qui orne désormais son 

laboratoire, écrivant: « Vous êtes son Patron légitime ». En 1936, elle voudrait lui montrer l’Institut 

Pestalozzi, « proche parent de votre oeuvre de Genève ». Elle ajoute dans cette lettre du 26 juillet: 

« (…) et ce sont vos enseignement et votre exemple qui m’ont inspiré pour faire ce qui fut fait ». 

Ce sont aussi des questions de pédagogie qui traversent l’océan comme l’ « école 

active » d’Adolphe Ferrière (1879-1960) et l’«école sur mesure » de Claparède, mais aussi 

l’homogénéisation des classes et, l’éducation des enfants « anormaux », dont on connaît 

aujourd’hui le rôle pionnier de Claparède en la matière22. Dès juin 1932, Antipoff ouvre une classe 

pour anormaux, qu’elle nommera d’ailleurs « classes Descoeudres », en référence à la psycho-
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pédagogue Genevoise Alice Descoeudres (1977-1963)23. La correspondance entre Claparède et 

Antipoff, montre que jusqu’à sa mort, cette question fait partie de leurs échanges intellectuels. Le 

25 décembre 1936, elle écrit:  

 

“Notre Institut est peut-être à la veille de passer par une belle réforme, ou plutôt par une phase de 
croissance: peut-être bien que tout le service de l’assistance aux enfants abandonnés, difficiles, 
nerveux, anormaux, et peut-être même ceux de la justice, passeront par notre service qui deviendra 
un grand centre d’Observation, de distribution et d’Education avec ses annexes – bureau 
d’orientation professionnelle et de collocation. Ce serait si beau, mon Dieu. – Vous devrez vous 
sentir également satisfait, car l’institut Pestalozzi est fils de l’Institut J.J.Rousseau. Il y a, une 
relation très étroite de parenté. Tous vos enseignements, par mon intermédiaire, et par vos livres si 
bien connus ici, ont pris très bien sur ce sol fertile du Brésil”24.  

 

Si Hélène joue son rôle de disciple de Claparède, et pour lui-même de muse, elle a 

néanmoins beaucoup de difficultés à obtenir un véritable statut de collaboratrice. A plusieurs 

reprises, elle se montre désireuse de participer à une grande œuvre dont Claparède serait le 

« rassembleur », le patron, le directeur, le président. C’est particulièrement le cas autour de son 

projet d’un « dictionnaire » ou « encyclopédie pédologique » de la psychologie qui formerait un plan 

d’ensemble qu’elle propose aussi à Bovet. Claparède reste assez réservé: ce projet lui semble, 

selon ses mots, « herculéen » nécessitant constamment de nouvelles éditions à mesure que la 

science avancerait. Ce sont aussi des études comparatives qu’elle souhaiterait développer comme 

c’est le cas sur les intérêts et idéals des enfants et sur le test du chef de gare. Là encore Claparède 

se contentera pour la première de corriger son article et de la féliciter pour « cette belle enquête » 

(9 avril 1930) et pour la deuxième à lui envoyer les barèmes et les épreuves de l’article.  

Une fois son travail sur l’hypothèse terminé, Claparède le dédie à Hélène lui écrivant le 14 

janvier 1934: « Puisque c'est à cause de vous que ce travail voit le jour. Ce n'est pas un bien beau 

cadeau que je vous fait. Mais les années passent, & je ne suis pas sûr d'écrire jamais rien d'autre. 

Je vous ai donc dédié ce gros article! J'espère que vous ne m'en voudrez pas! - J'espère que le 

numéro paraîtra à la fin du mois ». Ultime reconnaissance d’un intellectuel fatigué. 

 

En conclusion 

 

La correspondance entre Hélène Antipoff et Edouard Claparède demande à être 

aujourd’hui éditée dans son ensemble tant elle apparaît comme un instrument à la fois de 

compréhension de la biographie des épistoliers et de l’histoire des sciences de l’éducation et de la 

psychologie25. Elle met en évidence les liens complexes entre production sociale du savoir et vie 

affective, ainsi que la tension constante entre la contribution au développement d’une science et la 

construction d’une carrière professionnelle. Claparède a contribué à faire d’Hélène Antipoff une 

grande psychologue au Brésil comme Hélène Antipoff a permis à Claparède d’étendre son 

influence dans le champ des sciences de l’éducation. 
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Certes le travail de collaboration proprement dit est maigre face à l’étendue respective 

des travaux des deux psychologues et il s’agirait d’en mieux comprendre les raisons: l’admiration 

de Claparède pour les travaux d’Hélène semble aller de pair avec une réticence à faire d’elle une 

vraie collaboratrice. Quoi qu’il en soit, les travaux des deux psychologues suivent leur propre 

cheminement. Hélène Antipoff poursuit une carrière en ascension - avec des objets de recherche, 

tels que les intérêts et idéaux, l’intelligence supérieure, l’orientation professionnelle, les anormaux -, 

laquelle contraste avec une fin de carrière de Claparède qui travaille sur des questions de sommeil, 

de sentiment d’infériorité, d’aphasie et d’enfant paresseux. Dans les années trente, deux 

mouvements se dessinent celui de la jeune génération montante: celle de Piaget à Genève et 

d’Antipoff à Bello Horizonte, et celle en déclin du « Patriarche » qui inlassablement au cours de sa 

correspondance se plaint d’aboulie, de n’avoir pas d’aide, de ne voir personne à l’IJJR, d’avoir tant 

de lettres auxquelles répondre. Le dimanche 3 février 1939 au matin, soit 19 mois avant sa mort 

survenue le 29 septembre 1940, Edouard Claparède écrit à Hélène Antipoff (cette lettre est la 

dernière que possède aujourd’hui les Archives Institut J.-J. Rousseau à Genève): 

  
“Ma chère Antip,  

Qu’au moins un petit mot de moi vous parvienne pour Noël, à supposer qu’il ne soit pas torpillé en 
route! - Des nouvelles de nous? -Hélas, toujours la même vie de surmenage effrayant. A la machine 
à écrire de matin au soir. J’aurais désiré une vie de laboratoire, de travail personnel. Et c’est 
toujours, toujours du papier à taper. Je n’en puis plus! Je viens de faire une liste des lettres 

« urgentes » à répondre. Je viens d’en trouver plus de 50, qu’il faudrait écrire aujourd’hui.”  
 

Cette mort ne sonnera pas l’arrêt de la correspondance d’Hélène Antipoff avec Genève et 

l’IJJR, puisqu’elle poursuivra ses relations épistolaires avec d’autres memebres et notamment 

Pierre Bovet, lequel lui écrira en date du 20 février 1957, en réponse à une question qu’elle lui pose 

sur Alexandre Vinet: « Vous êtes donc bien, là encore, la continuatrice de Claparède ». Il termine 

sa lettre par ces mots: « Au revoir, chère amie. Et merci encore de votre belle lettre. Et merci de ce 

que vous faites pour illustrer Claparède et notre vieil Institut».  

 

Notas: 

1. Martine Ruchat est chargée de recherches à la Fondation Archives Institut Jean-Jacques Rousseau de l’Université de 
Genève et chargée de cours à la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. 
2. La collecte des lettres a été facilitée dans un premier temps par l’existence de photocopies des originaux conservés à la 
Fondation Antipoff de Belo Horizonte et offertes à la Fondation Archives Institut Jean-Jacques Rousseau par Madame 
Theresina Rey qui en a effectué, en 1993, l’inventaire, Rapport d’activités au Centro de documentacao e pesquisa Helena 
Antipoff- Belo Horizonte-Minas Gerais-Brésil, Teresinha Rey, 1993. Dans un second temps, les archives privées de la famille 
de Morsier à Genève ont permis de compléter ce premier lot de lettres par celles envoyées à Claparède 
3. J’ai laissé hors champ temporel pour cet article, les deux premières lettres (celles du 4 août 1915 et du 11 janvier 1917) 
dans lesquelles n’apparaît aucune demande de retour à Genève. 
4 Dans la première lettre conservée d’Hélène Antipoff, en date du 4 août 1915, elle y fait part de son inquiétude au sujet de 
la création en Suisse d’un «espèce de camp de concentration pour les étudiants des nations belligérantes et internés dans 
les camps de prisonniers civils français, anglais, allemands, autrichiens, etc. » Cette correspondance se termine par une 
lettre d’Hélène du 9 mars 1940 inquiète pour l’avenir, elle écrit à Claparède: « Que voyez-vous dans l’avenir ? Quand est-ce 
que les sages auront la voix dans le concert ? Quand est-ce que les savants travailleront pour le bien et seulement pour le 
bien ? » 
 5. Cet « esprit » est une référence constante, sans d’ailleurs qu’elle soit clairement explicitée. Certes l’ « esprit » de l’IJJR, à 
en croire Fernando Vidal, c’est un peu l’ « esprit de Genève » fait de libéralisme, de pacifisme, d’internationalisme; c’est 
aussi l’esprit de la Société des Nations, dont les objectifs visaient la création d’une cour permanente de justice 
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internationale, la préservation de la paix et l’organisation internationale de la vie des nations. Vidal, F.. L’éducation nouvelle 
et l’esprit de Genève. Une utopie politique-pédagogique des années 1920, Equinoxe. Revue des sciences humaines, No17, 
1997, pp. 80-98. Voir aussi Ruchat, M., Entre militance et science: la cause des enfants anormaux à l’Institut Jean-Jacques 
Rousseau, 1912-1933, Les sciences de l’éducation. Pour l’Ere nouvelle. Revue internationale, vol.35, No4, 2002, pp.63-84. 
6. C’est en 1911 que Claparède rencontre Hélène Antipoff pour la première fois dans le laboratoire de psychologie fondé à 
la Sorbonne par Alfred Binet (1857-1911) et alors dirigé par Théodore Simon (1873-1961). Elle participe à une étude sur le 
développement mental des élèves des écoles publiques de Paris et vérifie les tests de Binet et Simon: elle a 19 ans. A cette 
occasion, Claparède lui propose de venir étudier à Genève à l’IJJR. 
7. En 1922 le journaliste écrivain russe Viktor Iretzky, opposant au régime, père du fils d’Hélène, est emprisonné pendant 
quelques mois, puis expulsé avec d’autres écrivains et savants. En septembre 1924, Hélène et Daniel le rejoignent à Berlin. 
L’année suivante, elle collabore à la direction d’un jardin d’enfants à Berlin. 
 8. Elle l’obtiendra en août 1927, L’Intermédiaire des Educateurs, No15, 1927, p.271. 
 9. En 1914, Hélène tient la classe de la « Maison des Petits » avec deux autres élèves de l’IJJR. Voir Une école où les 
enfants veulent ce qu'ils font, La Maison des petits hier et aujourd'hui, LEP, Lausanne, 1996, p.22. 
10. L’intermédiaire des éducateurs 1926, No7, p.112 et No12, p.47. 
11.Les tests ont été passés à l’Ecole Internationale et à l’Institut Monnier à Genève. 
12. En 1901, Claparède crée et dirige avec son cousin Flournoy les Archives de psychologie, revue qui sera un lieu 
important d’échanges intellectuels entre les psychologues européens et américains Voir au sujet du début; de la 
psychologie,. Paicheler, G. (1992). L’invention de la psychologie moderne, Paris: l’Harmattan. 
13. Ce sont le propos tenus par M.Dottrens au nom du Conseil dans une petite réunion d’adieux, le 3 juillet chez M.Bovet, 
L’Intermédiaire des éducateur No ?, (24 août 1929). 
14. Vsur les décades de Pontigny, voir François Chaubet (2000), Paul Desjardin et les décades de Pontigny, Presse 
universitaire du septentrion. 
15. Poète, écrivain, pédagogue et célèbre caricaturiste genevois, inventeur de l'histoire en image. 
16. Expression: « aller au vert » qui signifie aller dans la nature. 
17. Trombetta, C. (1976). Edouard Claparede. La famiglia, l’infanzia, gli studi, la bibliografia.. Roma: Bulzoni; Trombetta, C. 
(1982). Edouard Claparède. Inediti psicologici, a cura di C. Trombetta, Roma, Bulzoni editore. 
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appelé Walther. 
22. Ruchat M. (2003). Inventer l'arriéré pour créer l'intelligence. Histoire d'un concept et d'une innovation 
psychopédagogique, 1974-1913, Lang, Collection Exploration. 
23. Voir Cléopazzo, C. (1996). Alice Descoeudres: un humanisme vivant. Etude de la carrière d’une psycho-pédagogue de 
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Introdução 

 

Este estudo, realizado no período de 1995 a 1997, como dissertação de mestrado, teve 

origem na prática da pesquisadora enquanto docente do curso de Psicologia, porém, mais 

especificamente quando da sua participação no colegiado do curso de Psicologia da Universidade 

São Marcos. As discussões aí realizadas desencadearam na autora um processo de reflexão 

sobre a Psicologia no Brasil, a importância dessa área de conhecimento, as contribuições do 

currículo para a prática profissional, os campos de atuação, a exigência do mercado de trabalho, a 

função social do psicólogo, os limites e potencialidades dessa área para atuar sobre os problemas 

da sociedade brasileira contemporânea e conseqüentemente, sobre a avaliação curricular. 

A partir da interrogação inicial sobre quem era o profissional que o curso de Psicologia da 

Universidade São Marcos estava formando, decidiu-se por realizar um Estudo do Perfil dos Alunos 

Egressos do Curso de Psicologia da Universidade São Marcos, no período de 1992 a 1994. 

Conhecer o perfil dos alunos egressos, compreender a prática profissional da população 

pesquisada, sua inserção no mercado de trabalho; a avaliação que faziam do curso que 

freqüentaram constituíram-se nos objetivos a serem perseguidos. Além desses, pretendia-se 

também, contribuir com os docentes do curso, em suas reflexões, oferecendo pistas reais para a 

avaliação do programa curricular.  

A problematização da questão norteadora gerou algumas hipóteses. Primeiro, com 

respeito à revisão e integração dos programas das disciplinas do curso que pareciam não garantir 

uma mudança fundamental no currículo e conseqüentemente na formação do psicólogo. Os 

reparos realizados aconteciam no contexto do currículo mínimo estabelecido quando da 

regulamentação da profissão e passavam ao largo da revisão crítica dos conceitos tradicionais e 

seus conteúdos ideológicos. Além disso, a ausência de articulação entre atividades práticas e 

teóricas no programa de algumas disciplinas parecia aumentar a defasagem do curso em relação à 

realidade social, não oferecendo ao estudante oportunidade para conhecer essa realidade, 

impedindo sua preparação para o atendimento das necessidades da maioria da população 

brasileira, portanto, dificultando ou mesmo impossibilitando o cumprimento do papel social do 

profissional.  
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Para alcançar os objetivos a que esta pesquisa se propôs, o resgate de alguns aspectos 

históricos do ensino superior, da ciência psicológica e dos cursos de Psicologia no Brasil foi 

considerado de fundamental importância, à medida que permitiu a compreensão das questões que 

se delinearam no interjogo das forças políticas e que participaram da determinação do contexto 

atual da universidade e, especificamente, do curso de Psicologia. Assim, os antecedentes e os 

dados históricos que marcaram a trajetória da profissão foram destacados, constituindo-se 

contexto de análise neste trabalho.  

Os dados foram coletados em duas etapas: na primeira, por meio de um questionário 

enviado aos alunos egressos do curso de Psicologia no período de 1992 a 1994. O questionário foi 

acompanhado por uma carta, na qual os propósitos da pesquisa foram explicados e a colaboração 

dos sujeitos foi solicitada. Na segunda etapa, optou-se por uma entrevista coletiva, semi-

estruturada, com uma amostra selecionada da população pesquisada, visando o aprofundamento 

qualitativo de pontos significantes levantados no questionário. Nesta perspectiva, a pesquisadora 

procurou colocar-se como mediadora, buscando ampliar o campo de discussão sobre as 

perspectivas do curso de Psicologia da Universidade São Marcos em especial, e contribuir para a 

reflexão sobre a formação do psicólogo em geral. 

 

Alguns Aspectos Históricos do Ensino Superior - A Psicologia enquanto área específica de 

conhecimento 

 

Os primeiros cursos superiores foram criados em 1808, quando uma nova realidade se 

configurou no país, possibilitando o incremento de novas medidas no campo econômico, intelectual 

e cultural a partir da vinda da família real portuguesa para o Brasil e com a abertura dos portos 

brasileiros a outros países. Nas palavras de Romanelli (1993), “a importância assumida pela 

educação de letrados durante toda a monarquia estava diretamente ligada à necessidade de o país 

ter de preencher o quadro geral da administração e da política [...]. Apesar da existência de cursos 

de Medicina, Engenharia e Artes, que as antecederam, as Faculdades de Direito lograram uma 

supremacia na formação dos quadros superiores do Império.” (p.39) 

Na condição de Império, o Brasil alcançou certa autonomia em relação a Portugal e como 

afirma Antunes (1991), adquiriu “maior facilidade de contato com o resto da Europa, [...] o que 

facilitava a penetração de idéias correntes, especialmente na França, indiscutível centro intelectual 

da época, [...] fazendo surgir propostas de transformação da sociedade brasileira”. (p.56 e p.84) 

O clima de aproximação do Brasil com a Europa permitiu que se desenvolvessem no 

Brasil várias áreas do conhecimento, dentre elas, a Psicologia; seu estudo, enquanto ciência foi 

assim, incrementado.  

O desenvolvimento urbano no Brasil, no início do século XX, já na condição de 

República, marcou uma nova fase para a Psicologia. Por influência da produção de W. Wundt, 

entre outros, a Psicologia científica encontrou espaço de penetração e desenvolvimento no Brasil e 
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foi, gradativamente, sendo considerada como área autônoma de conhecimento, quando 

começaram a ser delineadas práticas a ela relacionadas.  

Nessa perspectiva, os laboratórios de Psicologia se multiplicaram; médicos e educadores 

se reuniam nestes centros e passaram a trabalhar dando ênfase à experimentação. A seleção 

profissional tomou vulto a partir da década de 20. Essa época, ainda, foi marcada pela introdução 

das idéias da psicanálise nos cursos de medicina do país.  

Com o desenvolvimento da indústria e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, a partir 

de 1930, uma nova etapa na vida nacional foi marcada. O ensino superior foi organizado a partir 

dos estatutos das universidades, que tinha por objetivo a formação de uma universidade moderna, 

visando o preparo para o exercício profissional e a investigação científica.  

Nesse período, a Psicologia já tomava lugar como ciência autônoma. Como afirma 

Crochik (1985), a partir da década de 30, “o ensino superior passa a ter a responsabilidade na 

formação dos profissionais que iriam atuar em Psicologia, e, com isso, poderia se esperar que a 

ciência e a pesquisa psicológica se desenvolvessem”. (p.53) 

Durante o Estado Novo, a aplicação da Psicologia ganhou prestígio, principalmente na 

área de seleção e orientação profissional. A Psicologia clínica passou também a ser incentivada.  

Após a queda de Vargas, com o fim do período ditatorial e com o fim da II Guerra 

Mundial, a industrialização brasileira tomou novo impulso. A Psicologia ampliou e consolidou o 

espaço já conquistado, principalmente com a criação de novos Institutos de Seleção e Orientação 

Profissional. A partir da segunda metade da década de 50, foi intensificado e fortificado o 

movimento para a formação e regulamentação da profissão de psicólogo. Segundo Crochik (1985), 

“em 1954, o Arquivo Brasileiro de Psicotécnica publica o ante projeto de lei sobre a formação e 

regulamentação da profissão de psicologista, que previa cursos de bacharelado e licenciatura em 

Psicologia Educacional, Clínica e do Trabalho”.  

A década de 60 iniciou-se com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, proclamando 

a educação como uma obrigação do poder público, mas também liberada à iniciativa privada. A lei 

conferiu ao Conselho Federal de Educação o estabelecimento da duração e do currículo mínimo 

dos cursos do ensino superior. 

 

A Psicologia como ciência e profissão 

 

Em 1962, foi regulamentada a lei nº 4119, reconhecendo a profissão de psicólogo, 

fixando normas para a formação profissional e estimulando a criação de novos cursos. A 

aprovação dessa lei foi, sobretudo, produto das pressões exercidas por profissionais e intelectuais, 

organizados em associações, ligados à prática da Psicologia e de seu ensino. Consolida-se a 

atuação profissional já estabelecida nas modalidades educacional, clínica e aplicada ao trabalho, 

assim como, amplia-se e também, consolida-se o ensino da Psicologia nos cursos superiores. 
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Crochik (1985) afirma que antes mesmo do reconhecimento da profissão de psicólogo, a 

aplicação da Psicologia na área do trabalho, por exemplo, tinha uma clara relação com o modelo 

econômico de desenvolvimento, o de “adequar da melhor forma possível o indivíduo a seu 

trabalho, visando maiores lucros para as empresas. Na escola, os testes de prontidão para a 

alfabetização, serviram, para selecionar os mais aptos e assim garantir a reprodução da estrutura 

social [...] Na clínica, segundo depoimento pessoal do Prof. Arrigo Angeli, a atuação se dava 

particularmente nas instituições”. (p. 51-52)  

Na regulamentação da lei ficou reconhecida a importância social das técnicas 

psicológicas e a necessidade da formação universitária como um requisito para o exercício 

profissional. Estabeleceu-se para o curso de formação de psicólogos um currículo mínimo 

composto por disciplinas teóricas e estágios supervisionados e assim, contemplando a formação 

generalista, o curso de Psicologia tornou-se profissionalizante, formando psicólogos capacitados 

para atuar nas modalidades da Psicologia clínica, educacional e do trabalho.  

Politicamente, no início da década de 60, o Brasil passou a viver um momento bastante 

conturbado, no qual as forças políticas impulsionaram uma luta pela nacionalização das empresas 

estrangeiras, pelo controle da remessa de lucros e pelas reformas de base, que incluíam as 

reformas: tributária, financeira, agrária e educacional, entre outras. 

A reforma universitária estava incluída nas reformas educacionais e foi, segundo Cunha 

(1989), nos meios estudantis que nasceram e se desenvolveram as idéias dessa reforma. Foi 

assim que, em 1962, a reforma da universidade já estava ao lado das outras reformas de base 

defendidas pela sociedade e pelo Estado.  

Entretanto, a consolidação das medidas da Reforma Universitária foi feita somente na lei 

de reforma universitária, em 1968. Não se pode negar, todavia, que as vias facilitadoras para a 

consolidação das medidas educacionais depois do golpe de 1964, foram abertas durante todo o 

período anterior. 

A implantação do novo regime aumentou ainda mais a demanda social da educação, 

provocando um agravamento da crise educacional já existente. O problema mais grave era o dos 

excedentes – estudantes aprovados nos exames de admissão para o curso superior e que não 

eram classificados por falta de vagas.  

O agravamento dessa crise serviu de argumento para que o governo, a partir de então, 

realizasse convênios através do MEC com a Agency for Internacional Development – AID, para 

assistência técnica e cooperação financeira. Foram os acordos MEC-USAID que prepararam o 

Brasil para a era tecnocrática.  

A reforma universitária veio, portanto, atender às exigências da constituição do próprio 

sistema capitalista. Duas redes de ensino superior se formaram. A rede das instituições públicas 

que foram habilitadas como centros de excelência acadêmica e a rede das instituições particulares 

que em sua maioria encontrava na rentabilidade dos seus investimentos o seu princípio 

constitutivo. 
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As áreas de Psicologia, sociologia-política-antropologia, comunicações, pedagogia, 

filosofia e letras, passaram a ser redefinidas. Da formação de forças intelectuais mais amplas, as 

Ciências Sociais definiram-se por uma educação que seria apenas um treinamento de profissionais 

que realizariam atividades especializadas, para suprir as necessidades específicas dos setores 

públicos e privados.  

Entre 1967 e 1973, fase áurea da expansão, o domínio do setor privado já podia ser 

percebido. Ozella (1991), referindo-se especificamente à Psicologia salienta a criação, “entre 1971 

e 1974, de 22 novos cursos na rede privada, [...] mais do que o total dos cursos criados pela rede 

pública (20) no período de 30 anos”. (p.61)  

Ozella aponta, também, o aumento do número de vagas oferecidas nos cursos de 

Psicologia das escolas isoladas que era, no mínimo, duas vezes superior ao da rede pública. A 

visão empresarial dominante sustentou a criação de cursos sem estrutura adequada para a 

formação de psicólogos.  

Nessa perspectiva, os cursos de Psicologia seguindo o currículo mínimo regulamentado 

na lei 4119/62 tornaram-se um conjunto de disciplinas que atendiam as circunstâncias imediatas 

do modelo sócio-político vigente.  

Alguns estudos foram realizados sobre o ensino da Psicologia, a partir da sua 

regulamentação. Vale destacar a análise realizada por Mello (1983), em pesquisa realizada em 

1975. Aponta a autora, que os cursos mostraram-se “por um lado, impotentes para dinamizar a 

profissão e ultrapassar as fórmulas socialmente pobres das velhas profissões liberais. Por outro 

lado, continuaram não realizando sua vocação científica, capaz de criar um padrão diverso do 

simples consumo de conhecimentos que são transplantados, no mais das vezes, em função das 

técnicas”. Para Mello, “a profissão e o ensino da Psicologia enfrentam dificuldades que, 

aparentemente, nascem da separação entre técnica e ciência. A separação é real. As técnicas 

foram e são transplantadas de seus países de origem enquanto técnicas e com vistas à aplicação 

imediata”. (p. 41) Prossegue a autora confirmando a orientação clínica nos cursos de Psicologia, 

que garantiria a profissionalização autônoma do psicólogo. Afirma Mello que “os cursos não 

apenas formam psicólogos clínicos, mas transformam os alunos, graças aos conteúdos 

predominantes das disciplinas, em psicólogos clínicos.” (p. 60) 

 Outros estudos como a caracterização do Perfil do Psicólogo no Estado de São Paulo, 

realizada pelo Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo em parceria com o Conselho 

Regional de Psicologia - 6ª Região (1984) e o estudo realizado pelo Conselho Federal de 

Psicologia que deu origem ao livro Quem é o Psicólogo Brasileiro? (1988), também demonstram a 

orientação clínica nos cursos, incrementando a imagem social do profissional liberal, que acabou 

por trazer um número cada vez maior de estudantes aos cursos de Psicologia. 

Empenhados na cura de doenças e realizando uma atividade individualizada 

(clínica/consultório), os psicólogos passaram a exercer uma prática sofisticada na prestação de 

serviços, fazendo com que as necessidades da maioria da população do país fossem ignoradas.  
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Assim, a proposta dos cursos de formação de psicólogos, a imagem social desse 

profissional e as expectativas dos estudantes dessa área, tornaram-se elementos de um círculo 

que tem mantido a Psicologia no campo restrito da prática clínica. 

Os dados demonstrados na caracterização do Perfil do Psicólogo no Estado de São 

Paulo (porcentagem dos profissionais que atuam como autônomos, sua condição de trabalho, 

honorários, número de horas trabalhadas semanalmente) levaram Bock (1997) a levantar uma 

questão sobre a restrição do mercado de trabalho e considerar que se tornar autônomo, seria a 

única forma que o psicólogo encontra para se vincular ao mercado de trabalho. Diz a autora: “Ele 

(o psicólogo) não tem emprego, o mercado é restrito, então só resta a alternativa de se tornar 

autônomo, ganhando uma miséria”. (p.117) 

Os estudos realizados demonstraram grande contradição entre o ensino da Psicologia e 

o mercado de trabalho. Se, por um lado, a possibilidade de realização de um trabalho autônomo 

gerou um aumento do número de cursos de Psicologia voltados, principalmente, para a formação 

de psicólogos clínicos, por outro, não ocorreu a expansão do mercado de trabalho. 

Assim, uma reflexão sobre os fundamentos do curso de graduação em Psicologia da 

Universidade São Marcos tornou-se imprescindível.  

 

Apresentação, Análise e Discussão dos Dados do Questionário 

 

A elaboração do questionário, instrumento utilizado na primeira etapa da coleta dos 

dados desta pesquisa, foi realizada com o objetivo de conhecer o perfil dos alunos egressos e suas 

opiniões a respeito da sua formação e da profissão de psicólogo, buscando compreendê-lo no 

contexto do processo histórico do ensino superior e do desenvolvimento da Psicologia enquanto 

profissão. O questionário foi composto a partir de três itens principais: identificação dos sujeitos, 

identificação profissional e o item denominado Estudos. Ao final, foi reservado um espaço para que 

o sujeito, caso quisesse, escrevesse sobre o que considerou não ter sido contemplado.  

O questionário foi enviado a 472 ex-alunos, de um total de 548 egressos do Curso de 

Psicologia da Universidade São Marcos, concluintes no período de 1992 a 1994 e devolvido por 72 

ex-alunos, representando 15.25% da população total. 

Pôde-se verificar que o curso de Psicologia da Universidade São Marcos era procurado 

principalmente por estudantes jovens do sexo feminino oriundos não só da região do bairro do 

Ipiranga, onde a universidade está localizada, mas também, de outras regiões da cidade de São 

Paulo e do ABC. 

A maioria da população pesquisada (75%), afirmou manter atividade profissional na área 

da Psicologia. Não exerciam a profissão 25% dos sujeitos, que se dedicavam ao magistério ou 

trabalhavam em empresas dos mais diferentes ramos, exercendo atividades profissionais variadas. 

Destaca-se que dentre os sujeitos que não exerciam a profissão de psicólogo, 55% deles 

procuraram trabalho na área ao término do curso de graduação, porém abandonaram a profissão 
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alegando motivos referentes à dificuldade de manterem-se nas instituições, ou porque foram 

demitidos, ou porque os serviços foram encerrados, ou ainda porque se desinteressaram pelo 

trabalho na área. Entretanto, a baixa remuneração apareceu como motivo principal para a 

desistência do exercício da profissão de psicólogo. Aumentando esse conjunto, estão 45% dos 

sujeitos que se formaram, mas não chegaram ao mercado de trabalho.  

Os sujeitos que afirmaram exercer a profissão de psicólogo encontram-se distribuídos 

principalmente nas áreas tradicionais da Psicologia, como: clínica, organizacional e 

educacional. Trabalhavam, em sua maioria, de 2 a 4 anos, coincidindo, em geral, com o período 

do encerramento do curso de Psicologia. A maioria dos sujeitos afirmou exercer sua profissão 

como empregado de alguma instituição ou empresa. Entretanto, uma pequena porcentagem de 

sujeitos se dedicava às áreas emergentes na Psicologia.  

Esses dados demonstraram que a Psicologia, na primeira metade da década de 1990, 

continuava sendo exercida principalmente em lugares que a reconheciam tradicionalmente: 41% 

dos sujeitos dedicam-se à Psicologia clínica, exercida em consultório particular, como atividade 

principal. Mas pôde ser observado que o leque de instituições e empresas foi ampliado. Entretanto, 

33% dos sujeitos que afirmaram estar empregados, exercendo a profissão, também realizavam 

atividade paralela em consultório particular.  

Se por um lado esses dados podiam ser compreendidos observando-se a história do 

desenvolvimento da Psicologia no Brasil, por outro, verificava-se a emergência de novas sub-áreas 

num campo mais diversificado. Algumas mudanças estavam em curso e foi possível verificar, a 

partir das instituições e empresas nas quais os sujeitos exerciam suas atividades principais, que o 

atendimento psicológico vinha se estendendo a uma população anteriormente excluída desse 

serviço e, além disso, que novas demandas exigiam que o psicólogo ultrapassasse os limites do 

atendimento individual. Nessa perspectiva, algumas questões passaram a merecer reflexão. Como 

o conhecimento psicológico vinha respondendo a essas novas demandas? Como as agências 

formadoras estavam tratando essas questões? Seria o momento do currículo do curso de 

Psicologia contemplar as áreas emergentes? Caso fossem inseridas no currículo, como deveriam 

ser efetivadas?  

Pôde-se verificar também, que os sujeitos trabalhavam em regime de tempo integral 

ou parcial e apresentavam uma condição salarial bastante estreita. Para esse problema, no 

entanto, vale a lembrança de que ele ultrapassa as condições específicas do profissional da 

Psicologia. No período em estudo, e ainda hoje, a grande maioria da população trabalhadora 

vive essa situação.  

Com base, exclusivamente, nas expressões usadas pelos próprios sujeitos nas respostas 

que deram a questão: Quais abordagens seguiam em suas atividades? Pôde-se verificar três 

conjuntos distintos de respostas: o primeiro e mais numeroso assinalou abordagens teóricas que 

possibilitam a compreensão do psiquismo ou dos comportamentos humanos: abordagem 

junguiana, psicanalítica, humanista, fenomenológica, análise transacional, comportamental, gestalt-
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terapia, psicodrama e sistêmica. O segundo conjunto contemplou técnicas utilizadas no trabalho 

psicológico, como: entrevistas, psicoterapia breve, trabalho corporal, ludoterapia. O terceiro 

conjunto de respostas apontou para abordagens ou técnicas consideradas “alternativas” como, 

transpessoal, meditação, tai chi chuam, programação neuro linguística e holística.  

As abordagens teóricas que apareceram como as mais utilizadas (junguiana, 

psicanalítica, rogeriana e fenomenológica) eram de alguma forma contempladas no currículo do 

curso de Psicologia, quer seja porque os autores responsáveis por essas correntes eram 

estudados na disciplina Psicologia da Personalidade, quer seja porque fundamentavam as 

metodologias de atendimento nos estágios supervisionados. Chamou a atenção, no entanto, que 

dentre as várias abordagens teóricas expressas pelos sujeitos, muitas não foram contempladas 

pelo currículo do curso de Psicologia da Universidade São Marcos. 

Para compreender essas respostas, foi importante considerar as respostas dadas pelos 

sujeitos quanto à escolha da abordagem utilizada na psicoterapia pessoal, que fizeram durante o 

curso de graduação. As respostas mostraram as mesmas preferências. Uma possibilidade de 

interpretação tornou-se possível: o psicólogo recém-formado não se sentia seguro apenas com os 

conhecimentos adquiridos durante o curso e buscava em seu terapeuta um modelo que lhe daria 

segurança no novo exercício profissional. 

Além disso, em relação à escolha das abordagens consideradas “alternativas”, uma outra 

possibilidade de interpretação surgiu ao considerar-se que essas escolhas poderiam estar 

relacionadas a modismos. Sabe-se que novas e diversas práticas consideradas “alternativas” vêm 

ganhando espaço e importância na sociedade, conquistando um número expressivo tanto de 

profissionais dispostos a praticá-la como de clientela disposta a utilizar esses serviços.  

A falta de clientes, a dificuldade em aprimorar os estudos, a falta de experiência, a 

competitividade, a dificuldade financeira, a falta de oferta de trabalho, o preconceito e o descrédito 

ou o pequeno reconhecimento da necessidade do profissional foram justificativas dadas quanto à 

dificuldade de inserção no mercado, responsabilizando o próprio mercado de trabalho. Talvez, 

essas afirmações possam ser entendidas como falta de reflexão sobre as características e 

condições da sociedade brasileira, no contexto dos anos 90. Será que esses sujeitos reconheciam 

os desafios postos para a inserção do profissional no mercado de trabalho e estavam preparados 

para enfrentá-los? O curso de Psicologia poderia colaborar, preparando o aluno para esse 

enfrentamento? De que forma? Seria possível uma resposta imediata, já que o curso estava 

estruturado com base nas questões dos anos 50/60? 

Entretanto, mudanças estavam em curso e, assim, uma questão crucial se colocou: qual 

a participação e responsabilidade do curso de Psicologia na formação de profissionais, nos anos 

90? Manter a tradição de aplicação da Psicologia ou, articular ensino e pesquisa em busca de 

novos padrões de inserção no contexto da sociedade atual, sobretudo buscando responder às 

necessidades da maioria da população? 
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A reflexão seria fundamental! Pensar o curso de Psicologia social e historicamente, com 

consciência crítica em relação às demandas da sociedade, talvez fosse o primeiro passo. 

Dentre os motivos que levaram os sujeitos a escolher estudar Psicologia, o conhecimento 

do ser humano e a possibilidade de ajudá-lo foram respostas dadas pela maioria dos sujeitos. 

O desvendamento da existência humana, de saber quem somos, como somos, porque 

agimos de determinadas maneiras, são questões tratadas por várias áreas do conhecimento, 

inclusive pela Psicologia. Não pode ser esquecido, no entanto, que a ciência psicológica conquista 

seu reconhecimento como ciência autônoma, a partir da necessidade das sociedades modernas de 

prever, classificar e controlar o comportamento dos indivíduos. É reconhecida também por dedicar-

se às questões da subjetividade humana, dos problemas dos indivíduos na sociedade moderna. 

Assim, a aplicação da Psicologia encontra historicamente seu sustentáculo tanto na adequação do 

comportamento dos indivíduos como no atendimento particular desses indivíduos, geralmente em 

situação de crise. A tradição é mantida! 

A busca do auto-conhecimento foi outro motivo de escolha para estudar Psicologia. 

Saber de si. As teorias psicológicas procuram compreender e explicar as experiências humanas, 

reconhecem as vivências individuais e, sem dúvida, são fascinantes. Mas, seria possível 

empreender algo tão complexo, em um curso de Psicologia? Num contexto em que as experiências 

particulares não estão envolvidas? Seria essa a finalidade de um curso? Os estudantes buscavam 

a profissionalização ou assistência profissional? Havia, portanto, clareza na escolha? 

Os sujeitos falaram de ajuda, de afinidade, de interesse, de auto-conhecimento, 

desprezando a função social do profissional da Psicologia. Sensibilizavam-se com que tipo de 

problema? Preocupavam-se com o exercício da cidadania? Pensavam em como a Psicologia 

poderia se inserir e participar no contexto sócio-político-econômico? 

Os sujeitos escolheram estudar na Universidade São Marcos e identificaram vários 

motivos que os levaram a essa escolha, como a existência de vestibular semestral e curso noturno; 

a localização da universidade. No entanto, a grande maioria afirmou tê-la escolhido pela boa 

reputação do curso. Importante ressaltar que o curso de Psicologia da Universidade São Marcos é 

um dos mais antigos na cidade de São Paulo e é reconhecido como um dos melhores instalados 

em universidades particulares. Tornou-se referência não só aos vestibulandos do bairro do 

Ipiranga como a muitos outros.  

Os sujeitos também identificaram as disciplinas que mais lhes interessaram durante o 

curso. No conjunto de respostas dadas, chamou atenção, em primeiro plano, a quantidade de 

disciplinas que fundamentam o conhecimento psicológico, como também aquelas que preparam 

para a prática clínica. Psicologia da Personalidade foi a disciplina mais apontada; a escolha parece 

coerente com as expectativas iniciais do curso: conhecer o ser humano para poder ajudá-lo e, 

conhecer-se. 
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Foi possível também localizar, no conjunto das respostas dadas, disciplinas que 

contemplam a atividade nas áreas de Psicologia social e educacional. Nenhuma menção foi feita à 

disciplina que privilegia a Psicologia organizacional.  

Os sujeitos justificaram suas preferências principalmente a partir do interesse pessoal: 

conhecer o ser humano e ajudá-lo. Outras justificativas como conhecer as patologias da psique, 

conhecer os testes que “revelam”, também foram apontadas. Mais uma vez, evidenciou-se a busca 

de um modelo de atuação profissional vinculado ao modelo médico, no qual o paciente/doente 

busca o terapeuta/cura. Foram poucos, muito poucos, aqueles que se referiram às necessidades 

das pessoas incluídas no contexto social, histórico.  

É verdade que o currículo visava atuação na área da Psicologia clínica, seguindo o 

modelo médico tradicional; mas mesmo assim, como estaria o currículo organizado no pensamento 

dos estudantes? Vislumbravam a importância do conjunto das disciplinas organizadas no currículo 

ou se encantavam com autores e professores que iam ao encontro dos seus interesses pessoais?  

Todos os sujeitos freqüentaram o 5º e último ano do curso de Psicologia, formação de 

psicólogos. Na opção por área com maior concentração de horas de estágio, a área da Psicologia 

clínica foi a mais escolhida; de certa maneira as respostas dadas pelos sujeitos em relação às 

disciplinas de maior interesse já indicavam uma articulação com a opção por essa área. Menos da 

metade dessa população optou pela área da Psicologia educacional e somente 13% dos sujeitos 

optaram pela área da Psicologia organizacional.  

Anos e anos a mesma tendência! Os alunos chegam ao curso com o objetivo de 

conhecer e ajudar o ser humano, enfrentam uma quantidade muito grande de disciplinas que 

privilegiam o modelo clínico tradicional, ainda hegemônico; optam pela área da Psicologia clínica e 

não conseguem concluir esse ciclo quando chega o momento de ingressar no mercado de 

trabalho. Não há tanto espaço no mercado! Convém lembrar que os sujeitos “reclamaram” da falta 

de clientes para o exercício da clínica. 

O modelo elitista de atendimento psicológico que parecia ser o sustentáculo das 

expectativas dos sujeitos entrou em crise e os recém-formados foram obrigados a confrontar-se 

com outros campos de atuação do psicólogo, além de confrontar-se também com uma maior 

democratização da atuação do psicólogo clínico que vem privilegiando o atendimento grupal e 

interdisciplinar. Novos desafios postos: questionar a tradição de transformar e formar psicólogos 

clínicos, como alerta Silvia Leser de Mello (1983).  

O perfil dos alunos egressos se delineou. A maioria optou pela área de formação em 

Psicologia clínica, buscou ingressar no mercado de trabalho por essa via, enfrentando inúmeras 

dificuldades. Porém, o fascínio por conhecer o ser humano e ajudá-lo permaneceram. O “modelo 

clássico” revelou todo o seu vigor.  

O ingresso na vida profissional e as conseqüentes necessidades que apareceram ao 

entrarem em contato com o campo de trabalho provocaram novas análises do curso que fizeram, e 
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assim, os sujeitos identificaram a falta de algum conteúdo durante o curso de graduação em 

Psicologia. 

A grande necessidade apresentada foi de maior aprofundamento teórico. Demonstraram 

necessitar de teorias que fundamentassem novas práticas, das quais destacaram: Psicologia 

familiar, Psicologia hospitalar, Psicologia institucional, Psicologia sexual. Os sujeitos afirmaram 

também sentir necessidade da prática, do conhecimento de novas técnicas e apontaram a falta de 

oportunidade de trabalharem em equipes multiprofissionais. Em uma resposta apareceu, 

explicitamente, a necessidade de relação entre teoria e prática. 

Verificou-se que os sujeitos sentiam a necessidade de maior conteúdo teórico e 

conhecimento de uma maior diversidade de ações no campo de aplicação na área da Psicologia. O 

que, de fato, aprenderam? Acreditavam ser possível aprender todas as teorias e técnicas em um 

curso? O ser psicólogo não era questionado? Aprenderam o fundamental do conhecimento 

psicológico? Evidenciou-se uma dispersão nas respostas dadas; foram respostas pontuais 

referentes aos problemas imediatos de cada sujeito. Uma reflexão mais aprofundada do currículo 

poderia ser encaminhada, com vistas a dar-lhe novas bases. 

Caso pudessem alterar o currículo do curso, os sujeitos revisariam os testes ensinados e 

introduziriam novas disciplinas. Assim, os alunos avaliaram, de certa forma, a estrutura do curso. 

Se por um lado sentiram falta de maior conteúdo teórico, na questão do questionário que tratou 

das modificações que fariam no currículo, os sujeitos foram além, referindo-se à qualidade do 

corpo docente, à ordem curricular nos semestres letivos, à carga horária das disciplinas, ao 

sistema regimental que trata da matrícula por disciplina e não por créditos. Apontaram, ainda, a 

necessidade da prática, de estágios, de intercâmbios. 

Pôde-se perceber que esses sujeitos tinham algo a dizer, não eram tão passivos. Mas, 

qual o sentido de suas respostas? Suas considerações permaneceram pontuais, a perspectiva 

crítica não apareceu – nenhuma proposição contextualizada da Psicologia enquanto ciência e 

profissão.  

Fizeram psicoterapia durante o curso de graduação 93% dos sujeitos. Esse dado orientou 

algumas possibilidades de análise. Pôde-se pensar sobre a necessidade de auto-conhecimento; da 

reflexão das próprias particularidades, dos próprios conflitos que se tornam visíveis após o contato 

com as teorias psicológicas, mas também, no mercado de trabalho dos psicólogos clínicos. Para 

muitos psicólogos o atendimento a estudantes de Psicologia tem constituído o seu mundo de 

trabalho, a sua subsistência. O curso pode estar “drenando” estudantes aos consultórios 

particulares. Assim, o mercado de trabalho, mesmo que precário, continua mantido. Outra 

possibilidade de análise refere-se à psicoterapia pessoal como lugar de suprimento dos 

conhecimentos que os alunos não obtêm no curso. Além de a psicoterapia atender as expectativas 

de auto-conhecimento, o terapeuta pode ser modelo de profissional.  

A abordagem junguiana foi a mais cotada dentre as escolhidas pelos sujeitos na 

psicoterapia pessoal. Pode-se notar, que as abordagens utilizadas no trabalho pelos sujeitos foram 
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as mesmas, em sua maioria, escolhidas para fundamentar sua prática profissional. Mais uma vez, 

cabe ressaltar o possível suprimento de conhecimentos não adquiridos no curso de Psicologia 

como forma de se apropriar de um modelo de atuação e diminuir a insegurança gerada no início da 

carreira. Por outro lado, é verdade que não vivemos sem influências, sem modelos, sem 

inspiração! 

A grande maioria dos sujeitos continuou estudando; a porcentagem apresentada nas 

respostas, 75%, é a mesma da apresentada na quantidade de sujeitos que exerciam a profissão de 

psicólogo. Assim, um outro dado se apresentou: quem trabalhava, continuava estudando; 

precisava continuar estudando para continuar trabalhando! 

Os sujeitos que trabalhavam em Psicologia buscaram principalmente os cursos de 

especialização. Nessa categoria poderia ser incluída a porcentagem de sujeitos que buscaram os 

cursos de pós-graduação lato-sensu, visto que estes também oferecem certificados de 

especialistas. Notou-se, entretanto, a pequena procura pelos cursos de pós-graduação strictu-

sensu, que pôde ser entendida considerando-se o pouco incentivo à pesquisa no curso de 

Psicologia e à tradição da própria Universidade São Marcos que, só recentemente, a partir de 

1994, instalou o curso de mestrado e, por conseguinte, começou a mostrar preocupação com a 

produção de pesquisa. 

Quanto às áreas mais procuradas pelos sujeitos nos cursos que realizaram, percebeu-se 

que buscaram especialização em áreas tradicionais e emergentes na Psicologia, como também 

buscaram conhecimento de técnicas específicas que os habilitasse ao trabalho com populações 

específicas. Pôde-se notar que os sujeitos realizaram cursos em áreas pouco ou nada 

contempladas no currículo do curso de formação. Procuraram então, especialização ou formação?  

Havia então que se perguntar: o que o curso efetivamente oferecia a esses sujeitos? 

Como poderia atualizar-se para o enfrentamento dos novos desafios? 

Duas questões se colocaram.  

Formar profissionais para o mercado de trabalho, na perspectiva do fazer fora da 

universidade, privilegiando-se as novas técnicas, as novas abordagens, acompanhando, se assim 

considerasse possível, a velocidade do mundo globalizado, sem gerar conhecimento e deixando 

para a clientela, para o mercado, a avaliação do serviço prestado? 

Ou, produzir conhecimento, fomentar a crítica, a interlocução dos profissionais, 

reconhecendo o fazer dentro e fora da universidade, incrementando a pesquisa científica, o olhar 

crítico capaz de transformar a realidade? 

Além da continuidade dos estudos acadêmicos, 72% dos sujeitos após a formatura 

tiveram acompanhamento em supervisão e 43% participaram de grupos de estudo. Até a data da 

aplicação do questionário, permaneciam em supervisão e em grupos de estudo, 48% e 29% dos 

sujeitos, respectivamente. Pôde-se, a partir desses dados, pensar em uma outra forma de 

manutenção do mercado de trabalho para os psicólogos. Entretanto, não se pode esquecer que a 

supervisão e a participação em grupos de estudos são práticas consagradas na Psicologia; são 



CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA HELENA ANTIPOFF - CDPHA 

 

126 

vistas quase como cerimônias, rituais capazes de conferir ao recém-profissional, a iniciação, a 

passagem, a travessia rumo à autonomia. 

Ao final do questionário, o espaço reservado para colocações livres foi utilizado pelos 

sujeitos para reiterar respostas dadas em outros itens, para elogiar o curso ou a iniciativa desta 

pesquisa ou ainda, para reclamar da organização da instituição, do corpo docente e do currículo do 

curso. Sugeriram, que a Universidade São Marcos deveria auxiliar o ingresso do ex-aluno, recém 

formado, na vida profissional e se dispuseram a participar de trabalho voluntário na Universidade.  

Nas mensagens que deixaram, verificou-se que alguns se referiram às próprias 

dificuldades financeiras para dar prosseguimento aos seus estudos e atingir um aperfeiçoamento, 

distanciando-os da proposta profissional que tinham ao se formarem. Outros alegaram que o 

psicólogo teria grandes opções de trabalho, sendo necessário apenas o empenho pessoal, 

considerando a profissão de psicólogo como digna e gratificante. 

  

Apresentação e Análise dos Dados da Entrevista Coletiva 

 

Foram selecionados entre os setenta e dois sujeitos que responderam ao questionário, 

sete para a entrevista. Foram escolhidos aqueles que pareceram capazes de identificar a demanda 

social para o trabalho em Psicologia e de, criticamente, refletir sobre a formação profissional e as 

condições do mercado de trabalho. Nesse grupo estavam representadas as diferentes áreas de 

atuação do psicólogo, seja em empresas, em consultórios, em instituições educacionais e no 

ensino da Psicologia.  

O objetivo desse encontro foi o de proporcionar a troca de experiências e opiniões que 

levasse ao aprofundamento sobre a Psicologia no Brasil; a importância dessa área de 

conhecimento, além do campo de atuação, a função social do psicólogo e os espaços que o 

profissional ocupava; os limites e potencialidades considerando as particularidades dos diferentes 

campos de atuação na área; como o curso contribuiu ou poderia contribuir para a atuação 

profissional. Pretendia também, propiciar ao máximo as reflexões sobre cada um dos assuntos 

tratados.  

No dia marcado, compareceram cinco sujeitos. Já nas apresentações a primeira temática 

foi levantada: a Psicologia no Brasil. Os sujeitos ressaltaram que o reconhecimento da área tem 

aumentado, embora, ainda, não o suficiente. Notou-se que permaneciam centrados em suas 

preocupações imediatas, mas disponíveis em ouvirem uns aos outros. Complementavam-se em 

suas colocações e embora não explicitamente, identificaram a diferença entre mercado de trabalho 

e demanda social.  

Os sujeitos falaram da dificuldade de inserção no mercado de trabalho, tornando-se 

evidente a necessidade de que os vínculos tradicionais fossem rompidos. De todo modo, o que 

aparecia era o aprisionamento do psicólogo na sua herança corporativista; não a reconhecendo e 
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brigando cegamente com as novas perspectivas, num contexto em que a demanda social tem 

exigido que se trabalhe pela via da inter e transdisciplinaridade. 

Nessa discussão, houve no grupo uma diferenciação de posições. Por um lado, apareceu 

a necessidade de atender as exigências do mercado de trabalho na especificidade profissional e 

por outro, a necessidade de conhecer o homem em suas múltiplas dimensões. Mas, falava-se de 

que homem? Daquele como um ser biológico; essência abstrata universal, que se desenvolve 

determinado por leis estanques que preenchem a sua existência mal preparada, impedindo 

qualquer transformação ou do homem como um ser de necessidades, que tenta supri-las junto a 

outros homens; ou do homem que se constitui e se desenvolve no interjogo dialético da sua 

experiência e da realidade em um espaço e tempo determinados historicamente, capaz de ser 

criativo e transformador? 

O grupo considerou as demandas sociais da população, indo além da mera especulação 

do mercado de trabalho. Mas, e os anos 90? Seria imprescindível reconhecer seus desafios.  

Falaram sobre a diversidade da área, das posições generalista ou especialista do 

psicólogo. Qual seria, então, o perfil do psicólogo nesses dias? Os sujeitos reafirmaram que o 

mercado já descartava o psicólogo clínico tradicional. 

Sem dúvida, a tendência foi esclarecida: sair do castelo. Para isso, o profissional 

precisaria carregar em sua bagagem: o domínio do conhecimento específico, mais o domínio do 

conhecimento geral compartilhado e a capacidade de transitar entre eles. O conhecimento geral 

poderia ser entendido como o domínio do instrumental exigido pelo mercado ou, como formação 

de base, fundamento, concepção de homem situado no seu tempo e espaço.  

A formação específica, o curso de Psicologia parecia ser insuficiente para dar a formação 

que se esperava do profissional. 

O grupo concordou que havia uma demanda da sociedade possível de ser trabalhada 

individualmente ou coletivamente. E de quem seria a responsabilidade? Reconheceu que a 

Psicologia não resolveria todos os problemas do mundo; reconheceu seus limites e 

potencialidades. 

Mas, teoria e prática continuavam dicotomizadas. Havia no curso de Psicologia muita 

teoria e pouca prática, disseram os sujeitos. Muita teoria? Mas quem tivesse solidez teórica, não 

enfrentaria melhor a prática? Melhor dito: o curso oferecia pouca teoria e nenhuma prática. 

E a visão de homem e de mundo?  

Ingenuamente, o grupo afirmou que o curso não desenvolvia uma visão de homem e de 

mundo. Com quem e em que lugar, então, seriam aplicados os instrumentos e técnicas? Havia 

uma visão de mundo, porém não expressa: um mundo idealizado, acolhedor, no qual o homem é 

livre e capaz de produzir, evidentemente, a partir do seu esforço pessoal. Um mundo livre e um 

homem "capaz de sair do pântano puxando seus próprios cabelos" como nos diz Ana Bock (1997; 

164). 
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Caminho solitário! Continuávamos aprisionados na responsabilidade e dedicação 

pessoal. E o mercado de trabalho continuava selecionando, naturalmente!  

Dóceis humanos! Será que a disposição para a revisão das nossas concepções, a 

atenção dada à trajetória pessoal e a história com todos os seus problemas, nesse caso, 

problemas no mercado de trabalho, com o conhecimento específico da área e os problemas da 

universidade, poderiam nos tirar da passividade, do imobilismo? 

No decorrer da entrevista, à medida que as mudanças nas trajetórias pessoais iam sendo 

apontadas, a entrevista também se modificava. A socialização das idéias abriu espaço para o 

surgimento de novas e diferentes visões. O grupo mostrou disposição para rever as concepções 

que sustentaram a sua formação no curso de Psicologia, para rever a trajetória pessoal e 

considerar os problemas que enfrentavam com o mercado de trabalho. 

A entrevista ganhou crítica, ganhou maior consistência. As idéias antes individuais 

puderam ser tomadas pelo grupo, que se tornou capaz de colocar “seus dedos nas feridas”; pelo 

menos em algumas delas: visão norteadora do curso fundamentada na Psicologia clínica; distinção 

entre aprofundamento e especialização; a metodologia do professor e a responsabilidade do curso 

em trabalhar o papel e a postura do psicólogo, com vistas à sociedade contemporânea, em cinco 

anos de formação. 

Na discussão do último tema, as perspectivas de atuação do psicólogo, o bem estar das 

pessoas e o homem como cidadão entraram na pauta. O grupo então, concluiu ser necessária uma 

ação; a criação de oportunidades, da participação da universidade nesse empreendimento. Uma 

construção possível: a articulação entre a demanda atual da sociedade, o mercado de trabalho e a 

universidade – ensino e pesquisa científica. Uma hipótese pôde ser levantada: o psicólogo não 

participa de ações sociais, não porque não quer, mas porque não são dadas condições para que 

possa desenvolver essa competência. 

Dessa discussão, surgiram questões norteadoras para a avaliação do currículo do curso 

de Psicologia: Qual seu projeto? Estaria ele voltado às necessidades da população brasileira? Ou, 

na melhor das hipóteses formávamos e servíamos o mercado de trabalho? Ouvíamos a demanda 

da sociedade? Formávamos profissionais generalistas ou especialistas na reprodução do modelo 

médico-paciente? Formávamos profissionais capacitados a integrar uma equipe interdisciplinar ou 

colaboradores na manutenção da força corporativista? 

Restava ainda uma questão: Quais seriam as perspectivas para a Psicologia e para os 

psicólogos? Este encontro trouxe algumas, tentadoras, sedutoras, importantes. Este encontro abriu 

portas para novas reflexões! Ficamos satisfeitos, nutridos. Houve uma possibilidade de reconhecer 

concepções, pensar sobre elas em um mundo concreto. Precisamos mais de encontros como 

esse, nos renovamos, ouvi de um dos participantes.  

 

Conclusão 
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Muitas contradições se apresentaram. A reflexão crítica parece não ocupar lugar algum 

no curso de Psicologia pesquisado, apesar de campo fértil. Em alguma medida a tradição dos anos 

50 estava mantida, privilegiando-se a formação teórica no curso regular e a formação prática 

realizada fora do ensino superior. Portanto, essa situação assemelha-se ao período no qual os 

primeiros cursos superiores destinados à formação de psicólogos passaram a ser ministrados, e 

quando se fortificou o movimento para a formação e regulamentação da profissão; a formação do 

psicólogo era estritamente teórica nos cursos e a formação prática era realizada fora do ensino 

superior. 

Assim, a Psicologia nos anos 90 continuou enfrentando dificuldades que nasceram no 

período que antecedeu a sua regulamentação e que foram incrementadas após as mudanças 

econômicas e políticas que sucederam ao golpe de 1964. Talvez, a principal dificuldade continuou 

sendo a separação entre técnica e ciência, como afirma Mello (1983), “a separação é real. As 

técnicas foram e são transplantadas de seus países de origem enquanto técnicas e com vistas à 

aplicação imediata. A ciência da qual elas derivam aparece como um acessório à utilização das 

técnicas”. (p. 41) Apesar das pesquisas demonstrarem a precariedade da formação e do trabalho 

do psicólogo, tudo pareceu permanecer igual. 

Entretanto, reconhecer a herança da ideologia liberal tornou-se importante. Essa herança 

não poderia ser negada, ao contrário, precisaria ser conhecida e enfrentada, pois acreditávamos 

quase que “naturalmente” na valorização do indivíduo em detrimento da realidade social. Tudo 

parecia tão pessoal! Tão natural! Como se pairássemos acima da realidade social e passássemos 

ao largo da revisão crítica das ideologias.  

Em 1997, o modelo “clássico” revelava todo o seu vigor. A imagem social do psicólogo 

como um profissional liberal ainda era dominante, apesar dos novos desafios que surgiam nas 

práticas emergentes da Psicologia.  

As hipóteses delineadas no início deste estudo puderam ser comprovadas: a intenção do 

curso de Psicologia em atualizar-se não alcançou seu objetivo, a revisão e a integração dos 

programas das disciplinas do curso, de fato, não garantiram mudança fundamental no currículo e 

conseqüentemente na formação do psicólogo. Eram realizados, quando muito, reparos no contexto 

do currículo mínimo, estabelecido quando da regulamentação da profissão, que passavam ao largo 

da revisão crítica dos conceitos tradicionais e dos seus conteúdos ideológicos. A defasagem do 

curso em relação à realidade social se acentuou. 

Existiria, então, uma maneira do curso de Psicologia atualizar-se, para enfrentar os 

desafios postos na sociedade brasileira? 

Não foi possível apontar uma resposta a essa questão. Mas sim uma perspectiva; um 

ponto de partida: o espaço para a reflexão. A interlocução e a comunicação poderiam fundamentar 

a elaboração de um pensamento crítico e a interpretação da realidade.  

Apesar dos limites das instituições, um projeto de curso poderia ser pensado. Atenção 

especial poderia ser dada ao conhecimento de base da ciência, aos seus fundamentos que 
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constituem o sustentáculo e que oferecem a solidez teórica para que o profissional, mais seguro, 

se reconhecesse enquanto psicólogo na diversidade de opções que o campo de trabalho 

apresenta. Pareceu, assim, ser imprescindível a discussão das bases da ciência e da profissão de 

psicólogo e o enfrentamento crítico dos conceitos tradicionais e conteúdos ideológicos 

hegemônicos. 

O curso de Psicologia poderia transformar-se em um centro de estudos comprometido 

com a produção de conhecimento, com o fomento à crítica, com a interlocução dos profissionais, 

reconhecendo o fazer dentro e fora da universidade e incrementando a pesquisa científica. Em 

outras palavras, cumprindo aquilo que define o papel da universidade: a produção e articulação 

entre ensino, pesquisa e extensão. 

O curso de Psicologia poderia ser, enfim, um lugar privilegiado para a reflexão; partiria da 

consciência particular à práxis, reconhecendo o interjogo dialético, no qual os homens estão 

articulados entre si na rede histórica; preocupado, portanto, em formar sujeitos coletivos, 

protagonistas, capazes de se transformarem e de transformar a realidade.  

Para tanto, é preciso construir, criar, tal como os artesãos em sua arte de tecer: 

Iniciamos pela colocação dos fios verticais, está aí uma franja. 

Não basta! A arte se completará no entrelaçamento regular dos fios 

verticais e horizontais; fios independentes quando isolados, mas 

interdependentes quando tecidos. 

A urdidura será assim engendrada. 
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Introdução 

 

Temos por objetivo investigar a influência da obra de Edouard Claparède (1973-1940) 

sobre a organização teórica e prática da psicologia no Brasil, no período de 1920 a 1950, através 

do levantamento de citações de sua obra nos principais periódicos de psicologia e educação 

publicados no país nesse período e da apropriação de suas idéias por autores como: Helena 

Antipoff, Lourenço Filho, Noemi Rudolfer e Iago Pimentel.  

Claparède foi um dos autores com maior número de obras traduzidas para o português 

durante o período considerado, como exemplo, A Escola e a Pedagogia Experimental; tradução 

feita por Lourenço Filho, em 1924.  

Essa tradução é uma das que foram reeditadas, o que nos leva a supor que a obra de 

Edouard Claparède se tornou leitura obrigatória nos cursos de psicologia ministrados a educadores 

e profissionais da área.  

Nossa hipótese é que a obra de Edouard Claparède contribuiu de forma significativa para 

a construção e consolidação da psicologia brasileira, no período considerado acima, através de 

suas propostas teóricas, de sua visão das relações entre psicologia e educação e de suas 

recomendações relativas à implantação de laboratórios de psicologia experimental.  

 

Metodologia 

Para verificar a hipótese inicial sobre a grande influência de Edouard Claparède, 

principalmente no período considerado, entre 1920 e 1950, recorremos ao uso de citações. Para 

tanto, foi escolhido, como primeiro periódico a ser examinado, a Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos, publicação editada pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos - INEP. Foram 

utilizados para a presente pesquisa desde o 1º volume, publicado em julho de 1944, até o último 

exemplar, que data de setembro/dezembro de 2000. 
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Através dessa pesquisa, poderemos conhecer mais sobre como a perspectiva funcional 

de Claparède contribuiu para a psicologia brasileira e como a proposta de uma psicologia 

experimental defendida por ele foi utilizada em laboratórios de psicologia criados nessa época.  

Para responder a esses questionamentos, essa pesquisa será dividida em três etapas. A 

primeira etapa compreende o levantamento e análise das citações das obras de Edouard 

Claparède, presentes nas bibliografias de artigos de alguns dos principais periódicos ligados à 

psicologia e à educação, publicados no Brasil, entre 1920 e 1950.  

Os periódicos escolhidos para serem examinados além da Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos, são: a Revista do Ensino de Minas Gerais, editada a partir de 1925; Arquivos 

Brasileiros de Higiene Mental, publicação da Liga Brasileira de Higiene Mental, iniciada em 1924, e 

Infância Excepcional, periódico editado pela Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais, a partir de 

1932.  

A segunda etapa consiste em estudar as interpretações da obra de Claparède. Serão 

analisadas as interpretações de Lourenço Filho, Helena Antipoff, Noemi Silveira Rudolfer e Iago 

Pimentel; visando observar como a perspectiva funcional de Claparède contribuiu para as visões 

de psicologia educacional destes intérpretes.  

Na terceira, etapa serão analisadas as práticas instituídas no Laboratório de Psicologia 

da Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Minas Gerais, que começou a funcionar em 

1928, de acordo com o modelo proposto pelo Laboratório de Psicologia criado por Flornoy e 

dirigido por Claparède, entre 1901 e 1940, em Genebra. Este Laboratório será utilizado para uma 

comparação com o de Minas Gerais. Essa comparação será importante na compreensão do 

conceito de psicologia experimental por seus ex-alunos no Brasil. Para essa etapa, serão utilizados 

relatos de Helena Antipoff e de suas alunas da Escola de Aperfeiçoamento sobre o funcionamento 

do laboratório brasileiro.  

 

Resultados e Discussão 

 

Essa pesquisa se encontra em fase inicial, na qual está sendo feito o levantamento 

bibliográfico. Durante esse levantamento, foram identificadas, ao todo, 48 citações no período 

considerado entre 1944 e 1998.  

Essas citações foram encontradas tanto nas bibliografias dos artigos, quanto no próprio 

corpo desses artigos. Quanto às bibliografias, as obras de Edouard Claparède que mais se 

destacam pelo número de vezes em que são citadas, são: A Educação Funcional, (1940), Como 

Diagnosticar as Aptidões nos Escolares, (1925) e Psicologia da Criança e Pedagogia Experimental, 

(1940). É importante mencionar que essas datas se referem às edições em língua portuguesa.  

Mesmo que não tenhamos a totalidade dos dados para que seja feita uma análise mais 

acurada, as citações encontradas através do levantamento bibliográfico nos permitem ver que 

Edouard Claparède foi considerado (e realmente o era) um dos responsáveis por “lançar as bases 
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da escola por medida”, ao lado de Alfred Binet, como exemplifica esse excerto de um artigo de 

autoria de Rui Costa, publicado na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, em 1949: “Já se 

aceitarmos que as aptidões são suscetíveis de se aperfeiçoarem ou diminuírem, mas nunca 

desaparecerem ou se criarem, orientamo-nos para a escola por medida, cujas bases foram 

lançadas por Binet e Claparède” (Costa, 1949; 90). 

Ao propor uma “escola sob medida”, Edouard Claparède defende que a escola deveria 

ser feita para a criança e esta não poderia se conformar ao sistema de ensino, ou seja, tomar a 

forma, adaptar-se ao modelo escolar, com seus currículos rígidos que não despertavam na criança 

nenhum interesse.  

Nas palavras de Lourenço Filho: “Em síntese, o pensamento de Claparède está resumido 

nesta afirmação: Um sistema educativo que gravite em torno da criança, e não mais a criança 

metida à força no leito do procusto dos sistemas” (Lourenço Filho, 1962; 19). 

Para que o processo de ensino fosse realmente eficaz, a criança deveria se sentir 

estimulada e desafiada a aprender o conteúdo escolar. Dessa forma, os objetivos escolares 

deveriam estar em consonância com as necessidades e os interesses da criança. 

Os alunos, na escola, também teriam a oportunidade de optar por disciplinas que melhor 

desenvolvessem suas potencialidades e movessem seus interesses. Essa proposta de Edouard 

Claparède envolve uma nova concepção do que é ser criança e uma mudança na postura do 

professor. Sobre esta nova concepção, José Cardoso se refere em seu artigo intitulado “Tarefas 

para Casa”, publicado em 1945:  

 
“Que é uma criança? São indagações estas de capital importância, a que Edouard Claparède, o 
autorizado psicólogo de Genebra, deu respostas cabais e que, a seguir, nos esforçaremos por 
sumariar, já que tomar uma atitude em face da criança, informar-se do valor da infância é o primeiro 
dever do educador cuidadoso” (Cardoso, 1945; 455). 
 

Nessa perspectiva, o educador deve conceber a criança como um ser perfeito em si 

mesmo e autônomo, e não como um adulto incompleto. Para Edouard Claparède essa é uma 

questão que merece a atenção do educador, pois influencia diretamente a sua postura no processo 

educativo. 

Essa concepção defendida por Claparède não foi bem aceita pela escola tradicional, 

principalmente por mudar a visão de infância, tomando-a como vida e não apenas como uma 

preparação para a vida. 

Em 1958, em um artigo intitulado “Diálogo de uma Vida com a Educação”, Fernando de 

Azevedo traz relatos sobre o estudo das obras de Edouard Claparède em uma Escola Normal de 

São Paulo :  

“Lembram-me com nitidez (são palavras de J.B.Damasco Penna que o teve como professor na 
antiga Escola Normal de São Paulo) essas aulas magníficas em que muitas vêzes se leu e se 
discutiu Claparède, de cuja primeira tradução para o português Lourenço Filho por essa época (em 
começos de 1928) se havia encarregado. Tanto quanto das aulas e , mais talvez, recordo-me das 
conversações frequentes no pequeno laboratório de psicologia ou nos corredores da velha Escola” 
(Azevedo, 1958; 21). 
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Dentre os autores que demonstraram assimilar alguns pontos das idéias de Edouard 

Claparède, destacamos, em especial, Ofélia Boisson, que em seu artigo sobre o ensino da 

linguagem, assim se expressa:  

“Aceitando o conceito de Claparède inteligência é a capacidade de resolver problemas novos pelo 
pensamento... O conceito de Claparède refere-se naturalmente a indivíduos em certo grau de 
evolução, pois que já atingiram a capacidade de pensar” (Boisson, 1955; 84). 
 

Não somente suas idéias, como também sua maneira de ser, foi observada, como mostra 

um trecho de um artigo escrito por Helena Antipoff sobre a situação dos bem dotados no meio 

rural: 

“Também Claparède era um indisciplinado contra regras e programas de ensino. Na Maison de 
Petits, no belo parque de Champel, em Genebra, as atividades determinavam a força da 
aprendizagem. E, ao ar livre, às quintas-feiras, era o grande mestre quem transmitia aos meninos o 
entusiasmo pelas descobertas e seu progresso, relatando-lhes a vida dos primeiros homens, suas 
lutas e inventos, que os fizeram sobreviver e fundar civilizações” (Antipoff, 1976; 426). 

 

Considerações Finais 

 

Até o presente momento, por estar a pesquisa em sua fase inicial, não há como 

apresentar dados conclusivos a respeito da influência da obra de Edouard Claparède. Os 

resultados preliminares evidenciam uma preocupação com o conhecimento da infância e o valor 

que lhe é atribuído, aliada ao desejo de uma transformação da ação pedagógica, no sentido de 

torná-la eficiente.  

É importante frisar que muitos outros aspectos poderiam ter sido abordados neste 

trabalho, porém, recorremos ao uso de citações, por julgarmos que são extremamente úteis para 

por nos fornecer tão ricas demonstrações de como as idéias de Edouard Claparède foram 

assimiladas pelos nossos educadores. 

Através desse levantamento bibliográfico, percebemos o reconhecimento e a apropriação 

de alguns pontos das idéias de Claparède, tais como: a sua concepção de criança e a diferença da 

estrutura dela em relação a do adulto; a escola sob medida, principalmente por autores como 

Lourenço Filho e Fernando de Azevedo. Cabe ressaltar que ainda há muito o que buscar, tendo 

em vista a importância histórica da vida e obra de Edouard Claparède. 

 

Notas: 
 
1. Bolsista de Iniciação Científica – CNPq - e aluna do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação - 

UFMG  

2. Professora de Psicologia da Educação da Faculdade de Educação - UFMG 
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Pretendendo reconstruir a formação da Psicologia no Brasil, analisando a emergência 

dos saberes e práticas que viriam a configurar a constituição e autonomização da mesma, o 

projeto de pesquisa "A Constituição da Psicologia no Brasil: Católicos e Médicos" tem como 

objetivo investigar a contribuição do discurso católico, conservador (no sentido de manutenção de 

uma outra ordem de discurso embasada na teologia e não na ciência), discorrendo sobre a alma e 

seus atributos, visão predominante no início do século XIX; e do discurso médico, representante da 

vertente científica e que se torna hegemônico a partir do último quarto do século XIX. O recorte 

temporal da pesquisa está compreendido entre a chegada da Corte Portuguesa ao Brasil, em 

1808, e a regulamentação da profissão, em 1962, tomando-se a cidade do Rio de Janeiro como 

recorte geográfico.  

Para análise das condições proporcionadas para o surgimento da Psicologia no Brasil, a 

pesquisa se baseou na investigação de documentos, levantamento e análise de material relativo 

aos católicos, como A Ordem e o Brazil Médico1. E ainda o levantamento e análise das teses da 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro2 e material relativo à história da Igreja Católica no Brasil, 

como textos e livros que estudam e tentam explicar as relações existentes entre religião e 

Psicologia. 

Neste trabalho, trataremos da parte referente aos católicos, partindo do período da 

Proclamação da República, época de grandes transformações na forma da Igreja se relacionar 

com o Estado, com seus fiéis e com sua própria doutrina, até o momento de mudança de atitude 

católica em relação às ciências, como a Psicologia, por exemplo.  

 

Os novos rumos da igreja 

 

Durante o período colonial, o Estado metropolitano português sentia-se ameaçado pela 

influência da Igreja que exercia um controle autônomo sobre a população no Brasil.  
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Em 1822, é proclamada a Independência e no Brasil ainda havia resquícios do recente 

período colonial. Para a crise entre Igreja e Estado, a resolução encontrada para preservar o poder 

do imperador foi a constituição de 1824, que instaurou o padroado, subjugando as decisões 

eclesiásticas às injunções políticas do Estado nacional, mantendo a tradição lusa de total junção 

entre Igreja e Estado, impondo a toda população a condição de cristãos católicos. Como reflexos 

desta submissão, a exigência de autorização governamental para a publicação dos documentos 

vindos de Roma, a cobrança do dízimo sobre os bens eclesiásticos e a interferência estatal em 

todos os negócios da Igreja 

Conforme análise de Sérgio Moura e José de Almeida (Fausto, 1977), nos anos finais do 

período monárquico, as relações entre Igreja e Estado vinham passando por um momento 

conturbado, devido às restrições impostas pelo regime do padroado. A situação em que a Igreja se 

encontrava foi causa determinante para o apoio que daria à Proclamação da República, ainda que 

receosa, dada a mudança de rumos que viria a afetar o país. 

Logo após a implementação do regime republicano, o decreto 119-A, de 1890, ao mesmo 

tempo que abolia o regime do padroado, estabelecia no Brasil um regime de separação entre as 

atividades da Igreja e do Estado, retirando do catolicismo a condição de religião oficial do Brasil, 

restringindo a participação da Igreja nas decisões governamentais. Assim, logo de início os receios 

da Igreja se concretizaram, o que motivou a primeira reunião do episcopado brasileiro (19 de 

março de1890), quando concebeu a Carta Pastoral Coletiva, onde foram manifestadas as posições 

da Igreja em relação ao novo regime.  

Como se não bastasse, em seguida o Governo provisório apresentou o projeto de uma 

nova constituição. Como exemplo de idéias presentes no projeto e percebidas como danosas à 

instituição religiosa, destaque deve ser dado para o reconhecimento e obrigatoriedade do 

casamento civil, a secularização do ensino público, o afastamento de qualquer imagem religiosa 

das repartições públicas e o nivelamento da Igreja às seitas protestantes, com a implementação de 

um Estado não confessional.  

Este foi o motivo gerador de uma segunda reunião (6 de novembro de 1890) que gerou a 

Reclamação, redigida por D. Antonio Macedo Costa, dirigida ao chefe do Governo Provisório, que 

apontava as questões discutidas na reunião, retomando todos os pontos considerados ofensivos a 

Igreja, refutando-os através de teorias que afirmavam a incapacidade do Estado progredir, se não 

sob a orientação da Igreja, e termina com a promessa de usar de todos os meios cabíveis para 

defender os interesses católicos. 

Mais tarde, o mesmo grupo redigiu o memorial à Assembléia Constituinte, além de 

também se utilizar sua influência junto aos membros desta instituição, merecendo destaque a 

figura de Rui Barbosa, que antes possuía uma postura anti-clerical, mas que logo se mostrou 

disposto a conciliar os interesses do governo com os da Igreja. 

O resultado destas ações foi comprovado na promulgação da constituição de 24 de 

Fevereiro de 1891, que apresentava algumas concessões em relação ao projeto original, como a 
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preservação dos bens da Igreja e a admissão de ordens e congregações sem nenhuma reserva, 

chegando estas posteriormente até a receber subvenções do Estado. A partir de então, a Igreja 

passou a exercer um tipo de autoridade não oficial sobre a população, autoridade implicitamente 

reconhecida pelo Estado. No entanto, mesmo sem aprovação da Igreja, algumas medidas foram 

mantidas, como a obrigatoriedade de aceitação do casamento civil, a laicização do ensino público 

e a recusa de direitos eleitorais aos religiosos. 

Ao mesmo tempo, outros dois motivos levaram a Igreja a perder sua influência junto às 

elites, a ascensão de idéias de cunho positivista, evolucionista e materialista, manifestando a 

influência progressiva das Ciências naturais junto a esta parcela da população; e a orientação 

seminarística romana, que tinha um caráter conservador, e aumentava a distância, nestes anos, 

entre a Igreja e a intelectualidade brasileira, que era causa de grande prejuízo na atuação 

eclesiástica junto a sociedade. 

Diante deste quadro, a Igreja resolve mudar sua forma de atuação frente àquelas elites. 

Um dos marcos desta reação foi a Carta Pastoral de Dom Leme, então arcebispo metropolitano de 

Olinda e Recife, que teve imensa repercussão junto às elites do país conclamadas a reconverter-

se para que a missão junto às massas fosse facilitada. Nesse processo, merecem destaque a 

instituição da "Páscoa dos Militares”, que criou o personagem do capelão militar, a “Páscoa dos 

Universitários” e as ações da intelectualidade laica católica. Dentro deste último grupo, Jackson de 

Figueiredo foi um dos principais expoentes desta reação, sendo o responsável pela conversão de 

inúmeros intelectuais de relevância para este movimento devido a sua capacidade de personificar 

as três principais correntes dominantes dentro do pensamento filosófico da elite brasileira: 

materialismo, espiritualismo e o ceticismo, a chamada Synthese Catholica. Contudo, recebeu 

críticas por suas firmes posições antiliberais e nacionalistas.  

Entre suas principais iniciativas estão: a fundação da revista A Ordem, em agosto de 

1921, de periodicidade irregular desde seus primeiros anos, que foi uma revista de papel 

fundamental na disseminação dos ideais católicos que tinha a intenção de promover a divulgação 

da doutrina, atingir as elites intelectuais e se posicionar politicamente; e que teve como fruto de 

suas atividades, o Centro Dom Vital, fundado com o objetivo de ser local de encontro da 

intelectualidade católica, e assim como A Ordem, procurava exprimir a inteligência religiosa 

católica e difundir um amplo apostolado, sendo mais uma ferramenta da Igreja na tentativa de se 

posicionar junto as questões sociais, surgindo posteriormente a Ação Universitária Católica e o 

Instituto católico de Estudos Superiores, fundado em 1932.3 

Em 1928, com a morte de Jackson de Figueiredo, Alceu Amoroso Lima, sob o 

pseudônimo de Tristão de Athayde, não só levou adiante os projetos iniciados por Jackson de 

Figueiredo, como também promoveu inovações através da Ação Católica, valorizando 

principalmente a ação cultural do catolicismo, vindo a se tornar a principal figura da reação 

católica. 
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O discurso da igreja sobre a ciência 

 

Dentro dessa nova perspectiva da Igreja, ela se vê obrigada a adotar uma postura em 

relação às ciências naturais, que nesse momento eram uma de suas principais causas do 

afastamento dos intelectuais dos meios católicos. 

Essa tomada de posição fica evidente nas primeiras edições da revista A Ordem, como no 

artigo de M. G. Ribeiro d’Almeida, “Moléstias da Alma” de 1921, que se refere à incredulidade dos 

intelectuais como sendo a pior de todas, pois o intelectual incrédulo por não conseguir acreditar em 

nada que não possa entender e comprovar, não se permite crer na religião, assim como não crê 

em mais nada além da ciência. Um dos pontos ressaltados no artigo remete ao fato que a mesma 

ciência que atrai os intelectuais por conta de seu caráter cético consegue, quando lhe é 

conveniente, tecer afirmações teóricas que não podem ser comprovadas, como a afirmação acerca 

da rotação da Terra num espaço absoluto. 

Ao reafirmar suas crenças, a Igreja questiona os meios e as descobertas científicas, 

afirmando, por exemplo, a existência da alma, já que mesmo reconhecendo certos avanços da 

ciência, na ótica católica a alma estaria além da matéria, estando aquela, inclusive, apta a utilizar 

os centros nervosos para manifestar-se no corpo, ressaltando, que aquela não estaria simplificada 

a um mero conjunto de nervos.  

Outro exemplo pode ser a resposta dada pela Igreja às afirmações feitas pelo meio 

científico de que o homem possuiria constituição física semelhante a de qualquer outro mamífero e 

que descenderia do macaco, encontrando-se na primeira ordem dos primatas e primeira classe dos 

mamíferos. 

A Igreja, ao invés de negar a possível paridade entre o homem e o macaco, tratou de 

enfatizar as diferenças como propriedades determinantes de individualidade e superioridade 

humanas, pois somente o homem possuiria capacidade não só de entender os conceitos de bem, 

mal, liberdade, responsabilidade e moralidade, como também de refletir sobre os acontecimentos, 

enquanto os animais seriam dotados apenas de uma espécie de conhecimento sensível. 

Estas críticas da Igreja Católica em relação ao discurso psicológico de caráter cientificista 

tiveram seu momento de ápice com a querela criada em relação ao Laboratório de Psicologia 

Experimental que funcionava na Colônia de Psicopatas do Engenho de Dentro. Criado por Waclaw 

Radecki, este laboratório, segundo interlocutores católicos, ia de encontro aos preceitos cristãos ao 

propor uma pedagogia absolutamente cética e materialista. 

A posição de contrariedade se intensificou com a proposta do mesmo Radecki em criar 

um curso de Psicologia nas dependências da Colônia. O resultado deste embate foi favorável à 

Igreja, visto que o Instituto teve suas atividades interrompidas sete meses após seu início. 

 

A mudança de atitude da igreja em relação à ciência 
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Marcando uma mudança de atitude nas relações da Igreja com o saber científico, 

aparece com destaque a figura do Padre Leonel Franca. 

Pe. Leonel Franca marcou de forma profunda a geração que esteve imbuída da 

restauração católica, tanto no que diz respeito à sua atuação dentro da Ação Católica, visto que foi, 

ao lado do Cardeal Dom Leme, um dos fundadores da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, em 1932, ainda com o nome de Instituto Católico de Estudos Superiores, quanto em 

função de seus livros e palestras que tratavam das grandes questões que afetavam a Igreja 

Católica neste momento, inclusive, e principalmente, no que concerne a este trabalho, à 

Psicologia. Pe. Leonel Franca dela se utiliza para construir a ponte entre a racionalidade e a fé. 

No decorrer de seu livro A Psicologia da Fé (edição original de 1934), Pe. Leonel Franca 

tenta desmistificar o sentido da palavra “fé” que, em sua opinião, havia sido deturpado pela ótica 

protestantista, empregando-lhe um novo significado: dentro da doutrina católica, deveria ser 

entendida como um ato de suprema inteligência “... não em virtude de sua verdade intrínseca, vista 

pela luz natural da razão, mas por causa da autoridade de Deus que não pode enganar-se ou 

enganar-nos” (Franca, 1934; 15). 

Na análise que o Padre Leonel Franca constrói sobre o ato da fé, ele se dedica ao estudo 

do “jogo psicológico” que se desenrola no interior da alma do crente, sendo merecedoras de 

observação todas as razões motivadoras de incredulidade que orientam a vida humana. 

Outro ponto importante em que Leonel Franca dá ênfase em seus estudos é a intenção 

de perceber a fé como algo presente em várias situações da vida, como a fé do filho depositada na 

mãe, a fé do aluno no que o professor ensina... sendo assim passível de contemplação como coisa 

absolutamente cotidiana. 

Ainda em A Psicologia da Fé, também são analisados de forma detalhada os obstáculos 

que desviam o homem de seu caminho à “conquista da fé”, classificando-os em: obstáculos 

intelectuais, como a ignorância religiosa - que desqualifica as posições descristianizadoras - e os 

vícios de método - fruto de uma pedagogia tendenciosa e laicizada -; e obstáculos morais, como o 

orgulho - que impossibilita uma visão mais justa e inteligente das verdades divinas - e a 

sensualidade - que afasta o homem ao corromper sua integridade moral. 

Padre Leonel Franca explora ainda a questão da inteligência de forma singular, ao utilizar 

inúmeros intelectuais, como exemplo na construção de um quadro que contrapunha a biografia 

destes e suas atitudes em relação à questão religiosa, desvinculando o sentido de erudição que diz 

respeito ao conhecimento teórico destes intelectuais e o de inteligência superior que conduz o 

homem à verdade total, que é a fé, “assentimento prestado a uma verdade, não por lhe 

penetrarmos a razão intrínseca, mas pela palavra autorizada de outrem que nô-la afirma.” (Franca, 

1934; 23) 

Da mesma forma, em seu estudo trata do fator “vontade”, que seria de suma importância 

para a total aceitação da fé, não havendo desqualificação com isto da intelectualidade deste fato, 

pois somente seria alcançada a “verdade real” se a alma em sua plenitude o fizesse, ou seja, 
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inteligência e vontade atuando juntos em direção à fé. Sendo assim, a vontade da aceitação da fé 

se apresenta como tão importante quanto a inteligência na condução até à salvação na crença em 

Deus. 

Acompanhando esse novo modo da Igreja pensar a ciência, observam-se textos 

publicados em A Ordem que indicam uma tendência de aproximação entre ambos, chegando a 

afirmar que muito dos pontos que eram então discutidos na época, já vinham sendo estudados 

pela Igreja. Exemplo disto é um texto de Lúcio José dos Santos, de 1930, intitulado “Santo 

Agostinho: suas idéias em Pedagogia e Psychologia”, que afirmava que Santo Agostinho possuía 

como linha metodológica em seus estudos a observação, e apresentando, inclusive, inovações no 

que se referia ao desenvolvimento infantil e aos métodos educacionais. E ainda, no artigo de 

Peixoto Cosme, de 1936, onde Sócrates é citado como um psicólogo, a partir do momento que sua 

filosofia encontrava-se centrada na questão do “eu” e utilizava a dialética para conduzir as pessoas 

a um exame de consciência, além de distinguir os conceitos de alma e corpo. Segundo Cosme, 

Sócrates afirma também que o único conhecimento justificado seria o que diz respeito à ação, o 

que deixava de lado a pura especulação e dava atenção à prática. E, assim sendo, de acordo com 

o meio católico, toda a filosofia socrática, que é Psicologia pelo seu objeto e método de estudo, 

tem a moral como finalidade. 

Euryalo Canabrava, em seu texto "Será a Psychologia Sciencia Natural ou Cultural" de 

1934, considera como principal problema na constituição da Psicologia como um saber autônomo, 

a dificuldade em classificá-la como disciplina filosófica ou ciência positiva.  

Ao longo do texto, ele relaciona uma série de questões que considera relevantes a essa 

discussão, apresentando a tendência de observá-las à luz das ciências naturais como um 

empobrecimento da essência da atividade psicológica. Sobre isto, Canabrava defende o 

estabelecimento de métodos e técnicas que teriam o intuito de preservar as singularidades 

pertinentes ao discurso psicológico, e que estariam sendo suprimidos pela teoria do conhecimento 

que visava englobá-la dentro de hipóteses, leis e axiomas de cunho cientificista. 

No desenrolar desta crítica, ele considera a problemática da análise naturalista nos 

estudos psicológicos considerando-os uma redução típica das teorias exatas que impregnam o 

discurso científico. Valoriza, em contraponto, a filosofia antropológica, que em seu entender, 

constituiria uma fonte segura na resolução de questões como a relação entre alma e corpo; e as de 

aspecto moral e religioso. 

Finalizando estes exemplos sobre a apropriação da Igreja Católica na utilização de idéias 

psicológicas de forma conveniente a sua doutrina, apontaremos o artigo publicado na A Ordem em 

1934, por Thristão de Athayde, "Traços da Psicologia do Povo Brasileiro". Nele, disserta a respeito 

de uma das questões tratadas pela Psicologia da época, que creditava as diferenças climáticas e 

geográficas, como razões determinantes para o estabelecimento de traços psicológicos dos que 

nestas regiões vivessem. 
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Ao abordar esse ponto, afirma a necessidade de uma unidade em meio à variedade do 

povo brasileiro, e, a partir desta unidade, conseguiria autonomia em relação a outros povos que 

exerceriam influência sobre o brasileiro em sua maneira de pensar e viver. Como forma de atingir 

essa unidade, seria necessário indicar as principais linhas de determinação de variedade 

psicológica do país e para tanto, analisou os reflexos da personalidade moral e coletiva do povo, 

podendo a partir disto distinguir pelo menos três grandes famílias psicológicas: o litoral e o sertão; 

a cidade e o campo; e o norte e o sul. Após esta classificação, afirma a riqueza do povo brasileiro 

em qualidades morais, culturais e espirituais, não ficando a dever em nada as civilizações "mais 

evoluídas", fundamentadas na vida pragmática, economia e riqueza material, que estariam em 

crise por terem tratado com desdém, durante anos, tanto a latinidade quanto o catolicismo. 

Segundo ele, o povo brasileiro deveria aspirar à civilização baseada no humanismo 

cristão, sendo necessário, para isso, reafirmar todas as qualidades da cultura moral e de aspiração 

espiritual que provém da formação cristã da alma coletiva brasileira.  

Na conclusão do artigo, Thristão de Athayde, apresenta a tese de que o Brasil só seria 

uma grande nação se conseguisse não trair o seu passado católico, visto que este seria o fator 

unificador das variedades psicológicas inerentes ao povo.  

O pensamento de Leonel Franca e desses outros intelectuais católicos revelava uma 

nova maneira de a Igreja Católica se relacionar com a ciência, alterando a antiga ordem que 

pregava uma total negação das ciências, incluindo a Psicologia. Estabelece assim, um novo 

momento que pensava uma Psicologia não igual àquela de cunho cientificista, mas sim uma nova 

ciência que estabelecia uma simbiose com os interesses de viés religioso. 

 

Notas: 

1. Periódico de Medicina que era publicado semanalmente entre os anos de 1887 e 1954 e que a partir dessa data tornou-
se mensal, e pretendia não apenas divulgar os acontecimentos médicos da época, mas também, indicar a possibilidade de 
surgimento de uma Medicina nacional. 
2. Estas teses podem ser classificadas em dois tipos de trabalhos: mais raramente, uma tese apresentada em concurso 
para professor da Faculdade de Medicina, e em sua maioria, trabalhos de conclusão do curso de Medicina, sendo 
considerados os primeiros livros autenticamente brasileiros tanto no sentido da nacionalidade de seus autores como 
também e principalmente, no sentido de serem impressos aqui e representarem o pensamento da elite brasileira da época 
3. Em 1940, o Instituto Católico de Estudos Superiores altera seu nome para Faculdades Católicas do Rio de Janeiro e 
posteriormente, em 1946, para Universidade Católica do Rio de Janeiro. Completando este trajeto, em 1947, esta recebe da 
Santa Sé, o título de Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
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Introdução 

 

Ignace Meyerson sistematizou a Psicologia histórica a partir da tese Les fonctions 

psychologiques et les œuvres, defendida em 1947; esse texto foi publicado em 1948, mesmo ano 

em que proferiu as primeiras conferências na VI Seção da “École Pratique des Hautes 

Études/École des Hautes Études en Sciences Sociales” [EPHE/EHESS]; a partir de 1951 seu curso 

nesta renomada instituição foi incorporado à grade curricular. Em 1953 ele inaugurou o “Centre de 

Recherches de Psychologie Comparative” [CRPC], cujas atividades principais foram a promoção 

de ciclos de conferências temáticas e a organização de colóquios interdisciplinares; as 

conferências se estenderam por trinta anos, e os colóquios foram os seguintes: Problèmes de la 

couleur (1954), Problèmes de la personne (1960) e Le signe et les systèmes de signes (1962). 

Antes, porém, em 1941, ele já havia fundado, em Toulouse, a “Société d’Études Psychologiques” 

cujo colóquio, Le travail et les techniques, tem importância histórica. Dele participaram Marc Bloch 

(depois capturado pelos nazistas) e Marcel Mauss (cujo escrito foi provavelmente seu último texto). 

A originalidade da proposta meyersoniana reside em considerar o caráter histórico de quaisquer 

produções humanas, em praticar a interdisciplinaridade, em adotar uma metodologia comparativa 

que insira o homem em contextos históricos e sociais específicos, e em prenunciar que obras e 

funções psicológicas são signos que expressam o inacabamento característico do espírito humano. 

O uso do termo espírito e a preferência pelas grandes obras (mitos, religiões, ciências, 

artes) colocam a abordagem meyersoniana na mesma categoria que inclui, por exemplo, Wilhelm 

Dilthey e Wilhelm Wundt 1; porém, a proposta de Ignace Meyerson é resultado de uma extensa e 

diversificada atividade científica e institucional ao longo da primeira metade do século XX. Por 

outro lado, se o termo Psicologia histórica foi cunhado por Henri Berr em 1899, e depois usado por 

seu discípulo Lucien Febvre, foi somente após a II Guerra Mundial que esta denominação foi 

usada por Ignace Meyerson Jan Hendrik Van den Berg, Karl Mannheim, Robert Mandrou e Zevedei 

Barbu. De modo que os tópicos seguintes tratam, respectivamente, das atividades de Ignace 

Meyerson, das Psicologias históricas e algumas observações finais. 

 

As atividades de Ignace Meyerson 
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A vida de Ignace Meyerson foi longa (Varsóvia,1888 - Paris,1983). Por sua participação 

na insurreição russo-polonesa, aos 17 anos passou um semestre estudando em Heidelberg antes 

de se fixar em Paris, em 1905, onde concluiu os cursos de Ciências Naturais (Fisiologia), Medicina 

e Filosofia. 

Em sua carreira francesa fez pesquisas sobre fisiologia no Instituto Marey e no Museu de 

História Natural; fez residência médica na “Salpêtrière” e no Asilo Clínico de “Sainte Anne”; 

trabalhou na Sociedade francesa de Psicologia e foi secretário de redação e depois diretor do 

Journal de Psychologie Normale e Pathologique [JPNP]; ocupou o cargo de diretor-adjunto no 

Laboratório de Psicofisiologia da III Seção da EPHE/EHESS; lecionou no Instituto de Psicologia da 

Universidade de Paris e na Faculdade de Letras de Toulouse; presidiu a seção Psicologia-

Sociologia do “Centre National de la Recherche Scientifique”; fez a primeira tradução francesa para 

o livro de Sigmund Freud, Die Traumdeutung, sob o título La science des rêves; empreendeu 

pesquisas experimentais sobre o comportamento dos macacos; participou do comitê que organizou 

o XI Congresso Internacional de Psicologia; e durante trinta anos foi diretor de estudos da VI seção 

da EPHE/EHESS e do CRPC. 

Como dados quantitativos pode-se afirmar com precisão que sua produção escrita soma 

mais de 50 artigos; redigiu ainda necrológios, prefácios a livros, apresentações a exposições de 

arte e cerca de mil resenhas ao L’Année Psychologique (1920-1939) e ao Journal de Psychologie 

Normale et Pathologique (1920-1983). As reuniões quinzenais do “Centre de Recherches de 

Psychologie Comparative” totalizam cerca de 150 comunicações de 92 autores diferentes sobre 

vário temas (Poulat,1996); os colóquios somam mais 250 participantes. Sua biblioteca particular 

chega aos 12.000 volumes, entre livros e periódicos – estes, somando mais de 3.000 fascículos; 

nela predominam livros de belas-artes e literatura (cerca de 20% cada), e de filosofia e Psicologia 

(cerca de 12% para cada área) (Queyroux & Queyroux,1996). A correspondência ultrapassa 

20.000 cartas. 

Os cursos, colóquios, ciclos de conferências, artigos e os números especiais do JPNP 

abordaram conteúdos variados; geralmente, temas que interessassem à Psicologia histórica de 

Ignace Meyerson, entre os quais os atos e seus conteúdos, o movimento e o gesto no homem, o 

homem e o meio geográfico, a função simbólica, as teorias da causalidade, a literatura como 

expressão da pessoa (jornal íntimo, biografia, autobiografia, confissões, memórias), a pintura como 

conteúdo (o quadro como objeto físico, psíquico, técnico, estético e social) e como técnica (cores, 

profundidade, forma, conteúdo, luminosidade), o pensamento mítico-arcaico (formas de 

representação do tempo e do espaço; as categorias de poder, de ação e de vontade), o 

pensamento científico (experiência e objetivação em ciências naturais, o pensamento 

experimental, história da classificação em ciências naturais), o pensamento histórico (o tempo nos 

historiadores da Antigüidade, no Novo Testamento, nos séculos XVIII a XX)2. 
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As Psicologias históricas 

 

Os livros que se referem à Psicologia histórica são os seguintes: L’Avenir de la 

philosophie (Berr,1899)3; O homem e a sociedade. Estudos sobre a estrutura social moderna 

(Mannheim,1962), cuja edição alemã é de 1935; Les fonctions psychologiques et les œuvres 

(Meyerson,1948), já esboçada desde 1946; Metablética. Psicologia Histórica (Van Den Berg,1965), 

tradução do original de 1956; Introduction à la France moderne (1500-1640). Essai de psychologie 

historique (Mandrou,1961), elaborado a partir de notas de Lucien Febvre encontradas por Mandrou 

em 1956-1957; e Problems of historical psychology (Barbu,1960). 

A referência a Mannheim foi localizada no “Prefácio” de Metablética; diz o trecho: “Ainda 

em 1935, no livro O homem e a sociedade na era da reconstrução, escrevia Mannheim: ‘Até agora 

não temos nenhuma Psicologia histórica’ ” (Van Acker,1956; 5); neste livro, porém, não há 

qualquer item ou subtítulo dedicado à Psicologia histórica e a alusão, de fato, refere-se à 

inexistência de uma Psicologia histórica ou sociológica. O interesse de Mannheim, diz ele, é 

explicar a ligação entre a alteração súbita dos comportamentos humanos e as mudanças daquela 

época visando a reconstrução social (1962; 25-26), de modo que compreender como se 

processam as variações dos comportamentos humanos entre dois períodos históricos distintos 

contribuiria para a resolução de problemas sociais. Psicologia e história, portanto, seriam auxiliares 

à sociologia e à reconstrução social que ele supõe necessária. 

O livro de Meyerson, Les fonctions psychologiques et les œuvres, claramente propõe 

uma sistematização em Psicologia histórica. Ele abre o texto dizendo que os atos dos homens 

culminam em instituições e obras; ambas, porém, são um esforço do espírito que se objetivou em 

tais produções; e por tal motivo, civilizações, instituições e obras têm lugar e data. A análise a partir 

da variedade de tais obras revelará os traços funcionais permanentes e as alterações das funções 

psicológicas através dos tempos. Ele categoriza como obras principais: 1) ciências, técnicas e 

teorias das ciências; 2) linguagem, línguas, signos e sistemas de signos; 3) o social, o jurídico e as 

normas sociais; 4) o religioso, o mágico, crenças, ritos e mitos; e 5) as artes. Embora inspirado 

pelos historiadores, a proposta deste autor sugere que a Psicologia histórica é mais do que a soma 

entre duas áreas. 

Van Den Berg parte da idéia que a vida de gerações passadas foram substancialmente 

diferentes entre si. Ele pergunta, por exemplo, se é possível determinar com precisão o nascimento 

do senso íntimo, por que a descoberta do inconsciente se deu em fins do século XIX e não antes; 

ele também compara os psicólogos dos séculos XIX e XX, cuja principal diferença reside em que 

este, diferentemente daquele, trata de assuntos extremamente práticos. De modo geral, o livro 

objetiva pontuar a aparição de alguns temas da Psicologia atual do ponto de vista histórico 

(adolescência, infância, maturidade, casamento), concluindo que a maioria deles ocorreu a partir 

do século XIX. Contudo, ele não elabora uma teoria psicológica sobre essas grandezas variáveis 
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que chama de metabléticas, apenas conclui que o pluralismo da época resulta em uma crise do 

homem. 

O título previsto por Febvre teria sido Introduction à l’intelligence de l’homme français 

moderne. Não há qualquer indicação de qual parte foi originalmente concebida por Febvre, e 

Introduction à la France moderne primeiramente define os traços comuns, ou seja, o que é 

permanente e universal e que rege a maioria dos homens de uma dada época. O segundo passo é 

reconstituir as personalidades individuais e coletivas para nelas encontrar as coerências e 

contradições que regem o período. Por fim, aborda-se os climas de sensibilidade, ou seja, crises, 

manifestações exacerbadas que exprimem, diz ele, “a evolução da longa duração das 

mentalidades” (Mandrou,1961; 358-359). À Psicologia caberia como tarefa estabelecer as visões 

de mundo individuais; porém, como o principal é estabelecer visões de mundo socializadas, a 

Psicologia fica subordinada à história e à sociologia. 

O aspecto teórico mais relevante em Barbu, no seu Problems of historical psychology, diz 

respeito à pergunta sobre a influência que o processo histórico exerce na mente. Ele defende que 

não se deve considerar a mente como ahistórica, mas atentar para a estreita correlação entre 

relações sociais, instituições e desenvolvimento mental. Este caráter histórico da mente humana, 

para ele, significa que a história se move de fatores psicológicos para fatores não psicológicos, de 

modo que as épocas tendem a propiciar determinados tipos de personalidade. A Psicologia 

histórica aparece como ramo da Psicologia, e a relação desta com a história tanto proporciona uma 

saída ao determinismo imposto pelas ciências naturais como conscientiza os psicólogos sobre a 

relatividade de sua área. Apesar de utilizar o padrão proposto por Febvre, considera que cabe ao 

psicólogo histórico eleger os documentos que preservam fragmentos sintomáticos das estruturas 

mentais de uma época. 

Não se pode dizer que as Psicologias históricas tiveram futuro. Parecem antes casos 

isolados, apesar de contemporâneos. Também não se pode afirmar que elas fizeram discípulos: 

Mandrou, por exemplo, apenas oferece o livro a Febvre e depois se dedica à história das 

mentalidades; e Jean-Pierre Vernant, pupilo de Ignace Meyerson, inaugura a antropologia 

histórica. 

A proposta de Ignace Meyerson, em especial, atribuiu demasiado valor ao termo espírito, 

denominação já em desuso, ou descrédito na época da publicação; devido ao rigor que a pesquisa 

parece exigir, foi por vezes vista como erudita e de difícil elaboração; e acabou por se extinguir 

junto com seu criador. Por outro lado é a proposta mais rigorosa do ponto de vista metodológico; 

por exemplo, ele analisa seriamente as noções abstratas de homem que já regeram a Psicologia, e 

entende que uma história das funções psicológicas se encaixa na aparição dos diversos tipos de 

história que, por sua vez, decorrem de mudanças na função psíquica da memória. O que talvez 

justifique, em parte, o reconhecimento que tem recebido. 

 

Observações finais 
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O contato entre Meyerson, Berr e Febvre garante que a proposta meyersoniana se 

originou dos primórdios da Nova História4. O que também garante, de certo modo, que o vínculo 

entre Psicologia e história tenha se organizado no século XX, na França. Entretanto, é no mínimo 

curioso que este pacto entre história e Psicologia tenha sido pressentido, ou anunciado, por Berr 

no livro em cujo título não aparecem tais disciplinas, mas sim a filosofia e seu futuro. Fica, portanto, 

a pergunta sobre o caminho que conduziu da filosofia à Psicologia histórica nesta primeira metade 

do século XX. 

As Psicologias históricas, ao que tudo indica, não vingaram; seus autores não produziram 

mais, à exceção da longa atividade de Ignace Meyerson; este caso, embora excepcional, não é 

diferente: seu reconhecimento foi devido ao esforço inicial de amigos e colaboradores próximos, 

para depois chegar às homenagens (reedição da tese, colóquio, publicação do curso), em todo 

caso, póstumas. 

Os títulos em Psicologia histórica apareceram um à revelia do outro, assim como também 

não houve debate entre os proponentes; de modo que tais aspectos apontam inicialmente para 

uma falta de unidade na área. Ao que tudo indica, quem primeiramente localizou este problema foi 

Vernant, no artigo Histoire et psychologie, de 1965. Pode-se perguntar se as noções originais não 

se fundiram a outras disciplinas, a exemplo da história das mentalidades e da antropologia 

histórica. 

Vale situar esta questão em um panorama histórico maior, porque parece ter sido 

principalmente após a II Guerra Mundial que ocorreu uma eclosão de abordagens teóricas das 

mais variadas origens e o declínio quase que simultâneo das Psicologias históricas. Nesta 

perspectiva as Psicologias históricas, especialmente a Psicologia histórica de Ignace Meyerson, 

podem revelar uma outra história. Mas os motivos deste acontecimento exigem o aprofundamento 

das propostas em Psicologia histórica e o mapeamento das abordagens mais contemporâneas 

ultrapassando, portanto, os limites deste artigo. 

 

Notas de rodapé 

1. Este aspecto fica aqui apenas indicado porque tal análise faz parte do doutorado. 
2. Para uma consulta mais precisa ver Di Donato (1995), Leroy (1983), Parot (1996), Vernant (1987) ou ainda o relatório 
Archives d’Ignace Meyerson, embora não haja diferenças relevantes quanto à biografia do autor. A lista de títulos sobre 
Ignace Meyerson na “Bibliografia”, no entanto, é apenas parcial. 
3. Este livro ainda não foi localizado aqui no Brasil. A alusão à psicologia histórica aparece no “Prefácio” ao livro de 
Mandrou; diz o trecho: “O espírito é o produto da história; a história é a concretização do pensamento. Psicologia da 
humanidade, psicologia dos povos, psicologia biográfica: ensaios diversos se multiplicam. E todas estas concepções 
aspiram a se fundir, absorvendo a erudição. Há uma psicologia histórica que se elabora, sem ter encontrado sua forma 
definitiva” (Chalus,196; IX). 
4. O primeiro esboço da tese foi apresentada à “XIII Semaine de Synthèse”, organizada por Berr; duas cartas da 
correspondência de Ignace Meyerson atestam a relação entre os três: numa, ele diz que daria maior precisão a algumas 
idéias de Berr; em outra, Febvre relata a Meyerson as dificuldades que está tendo para alocá-lo na VI Seção. 
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Todo  estudo do desenvolvimento da criança se acha vinculado de maneira particular com 

o método de estudo. Na história da psicologia da criança, existe uma época na qual os psicólogos 

faziam descrições longitudinais de um ou de  varios sujeitos. Depois se pensou que o trabalho de 

laboratorio parecía mais adequado. Pensou-se que toda atividade era o resultado de uma 

estimulação externa, e que no laboratorio se podíam recriar as conductas observadas na vida real. 

Tratava-se assim de isolar as conductas, e de provocá-as no laboratorio. Esta estruturação forte do 

método está em relação com os diferentes procedimentos de avaliação e com as  medidas das 

respostas do sujeito que finalmente chegam a uma quantificação das condutas observadas.  

Piaget, referindo-se aos níveis de organização sucessivos da conduta e valorizando as 

mudanças qualitativas, utiliza um outro tipo de método. Ele utiliza o método clínico. O método 

clínico, que ilustra, mais uma vez,  a originalidade deste autor, é fundamental na compreensão de 

sua obra, tanto nos resultados de suas pesquisas como na interpretação dos mesmos. 

Todo método de estudo está em relação com os problemas que se quer resolver. Estes 

problemas estão orientados pelas perspectivas epistemológicas que podem ser mais ou menos 

explícitas. As hipóteses de Piaget são o interacionismo e o constructivismo, e o método clínico se 

situa nessa perspectiva.  Para Piaget o conhecimento se constrói através da interação sujeito-

objeto, de mecanismos particulares tais como os processos de assimilação e acomodação, e em 

uma ordem constante. 

O método devería assim deixar ver a parte deformante e a parte construtiva dos processos 

de assimilação e acomodação nos diferentes níveis do desenvolvimento. Desta maneira se poderia 

detectar para cada nivel do desenvolvimento o estado do conhecimento atual de um sujeito 

particular. 

Naturalmente que se a noção de desenvolvimento se pensa como uma sucessão de 

aquisições, ou seja, como uma descrição detalhada de condutas particulares nos diferentes níveis 

de idade, o método de testes sería o mais indicado para se utilizar, porque ele se interessa pela 

obtenção de resultados do trabalho intelectual e não na sua dinâmica ou operações. 

Para Piaget o problema fundamental é explicar os mecanismos do desenvolvimento e 

analisar a gênese das operações do pensamento. Nesta perspectiva é o método clínico que 

permite analisar melhor estes objetivos, porque, como vamos ver, este método não precisa de um 

esquema rígido de experimentação. 
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O método clínico 

 

O título do livro Conversações livres com Piaget, escrito por Jean Claude Bringuier, 

caracteriza bem o método clínico. É um método onde se pensa livremente. 

O perfil de Piaget psicólogo, biólogo, epistemólogo se singulariza por uma orientação 

metodológica precisa. Piaget é clínico, mas em que sentido? O Piaget clínico se pode entender 

através das relações entre Piaget e a psicanálise.  

Em 1918, Piaget tem 22 anos, e viaja para Zürich. A obra de Piaget começa com esta 

primeira viagem que Piaget fez para formar-se na psicologia científica. Em Zürich ele estuda a 

metodología da psicología  em relação com a estatística, ele estuda a psicopatología e segue uma 

formação psiquiátrica com Bleuler e Jung. A idéia de egocentrismo, que Piaget vai desenvolver na 

primeira época de sua teoría vem de Bleuler. Nessa época ele discute com um pastor psicanalista 

sobre a neurosis de sua mãe, Rebecca Piaget. E é este pastor que pouco tempo depois vai 

estabelecer a relação de  Piaget com Simon, que trabalhava no laboratório de Binet, em Paris. Em 

1919, Piaget viaja a Paris, e fica nessa cidade dois anos. Piaget prossegue sua formação com 

Janet, Dumas, Piéron, Delacroix, estuda lógica com Lalande e filosofia das ciências com Brunswik. 

Em Paris ele se concentra no trabalho psiquiátrico: interroga enfermos da clínica Santa Ana junto 

com o psiquiatra Dumas e interroga também as crianças anormais do hospital da Salpêtrière. No 

laboratório de psicología da criança, Simon pede a Piaget para fazer a estandartização dos testes 

de raciocínio de Burt, o psicólogo inglês. Mas, no lugar de fazer isto, Piaget se interessa pelos 

erros das crianças. Ele quer explicar o porquê dos erros. Assim, ao invés de registrar os resultados 

que obtinha fazendo passar os testes, Piaget decide interrogar livremente as crianças e discute 

com elas. Esta orientação metodológica será típica de Piaget e da escola de Genebra. 

Em Paris, e com os conhecimentos que ele adquiriu em Zürich, Piaget cria o método 

clínico. A seguir, ele vai aprimorar os instrumentos que vão lhe permitir  estudar a psicologia da 

inteligência da criança, e que são: a técnica da entrevista clínica, o estudo histórico-crítico, o 

método estatístico. Piaget utiliza também técnicas tais como: estudo de casos, observações 

espontâneas, fatos pitorescos, observações sistemáticas, lembranças de adultos, etc. Mas a fonte 

principal dos dados que ele obtém vem das entrevistas clínicas. Assim o método clínico foi possível 

pelo conhecimento que Piaget tinha da psicanálise, e porque ele não aceitou de maneira 

conformista o trabalho de estandartização. Na verdade, Piaget não foi conformista mesmo! 

Interessar-se pela psicanálise não era freqüente para um jovem naturalista em 1919!  

Passar das classificações de moluscos para o desenvolvimento psicológico também não! A 

mistura da psicanálise e do desenvolvimentoi mental não era previsível da parte de um jovem que 

vinha da pequenina cidade de Neuchâtel. 

 

O texto de Piaget sobre o método 
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No ano de 1926 Piaget apresenta um texto sobre o método no livro A representação do 

mundo na criança. Trata-se do método clínico adaptado ao estudo do desenvolvimento intelectual. 

A profundidade de suas reflexões merece uma análise detalhada. Os problemas que Piaget coloca 

são de uma atualidade surpreendente ao pensar que estamos a 77 anos de distância. 

Piaget não se conforma nem com a observação pura nem com os métodos de testes, e 

propõe um método inspirado do diagnóstico e na pesquisa em psiquiatria: conversar com o doente, 

acompanhar o doente nas suas respostas para não perder nada do que poderia aparecer nas 

idéias delirantes. O delírio torna-se  "irracionalidade infantil", e o método clínico transforma-se na 

pesquisa da racionalidade no desenvolvimento. O método dos testes é muito rígido, e coloca em 

primeiro lugar o pensamento do adulto. Piaget foi sempre sensível a essa distância que existe 

entre as duas formas de pensamento: o pensamento da criança e o pensamento do adulto. O teste 

não permite capturar a especificidade do pensamento da criança. Assim, para evitar o pensamento 

do adulto, o clínico deve saber fazer falar ao outro. O exame clínico permite a Piaget de controlar 

suas hipóteses sobre o desenvolvimento intelectual conversando libremente com as crianças sobre 

temas dirigidos, tendo o cuidado de seguir as respostas das crianças, pedindo justificativas e 

fazendo contra-sugestões. Trata-se assim de capturar o pensamento da criança, sua 

irracionalidade, e por isso no lugar de fazer perguntas estandartizadas a pesquisa é contextual, ou 

seja, o experimentador deve se adaptar às respostas, às atitudes e ao vocabulário da criança. 

Porém a pesquisa se vê limitada por algumas perguntas chave que Piaget coloca sempre na 

conversa e que são relativas a cada experiência ou situação: se tem mais, menos ou a mesma 

coisa de plastilina quando se achata a bola? Se tem mais, menos ou uma quantidade igual de 

fichas se as separamos umas das outras? Diante de 10 margaridas e 2 rosas, pergunta se há mais 

margaridas ou mais flores?, etc. Se trata assim de perguntas simples que são objeto de discussão 

entre o psicólogo e a criança e sobre temas tão fundamentais como a conservação da substância, 

do número, a inclusão de classes, e assim por diante.  

Na verdade Piaget define o método clínico se opondo ao método dos testes e à análise 

estatística. Como dissemos, ele procurava outra coisa que não as performances ou os resultados, 

que é o que o teste registra. Um teste ou interrogatorio pré-estabelecido não dá indícios suficientes 

que permitam  reconstruir o caminho mental que transforma uma resposta errada em uma resposta 

lógica num momento ulterior do desenvolvimento. Por isso, e para ver o que está escondido detrás 

das aparências, é necessário deixar que a criança fale, é importantre dialogar livremente com ela. 

É importante também permitir que a criança consiga o máximo de tomada de consciência e de 

formulação de suas atitudes mentais. Por este meio, seria possível conhecer o nível da lógica da 

criança, e também os mecanismos do pensamento. É importante dizer que o desenvolvimento do 

interrogatorio está em certa medida guiado pelo sujeito. 

Piaget disse que era necessário escutar a fala da criança. Como? Deixando-se dirigir por 

ela, ou seja, adaptando-se, utilizando o vocabulário de cada criança, modificando as questões e a 

ordem das situações em função de cada criança. Mas também era necessario dirigir 



CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA HELENA ANTIPOFF - CDPHA 

 

155 

continuamente a entrevista, orientando o interrogatório até chegar a pontos úteis para a análise do 

problema que se está estudando. É por isso que o método clínico utiliza não só a observação, mas 

também o método experimental, e tenta assim controlar as diferentes variáveis. 

A finalidade é saber aquilo que a criança pensa, saber se ela compreende o que está 

dizendo, e também capturar o que é aquilo que a criança está dizendo. Para isso não é possível 

ficar satisfeito com a resposta da criança a um problema, mas é necessária uma investigação 

minuciosa. Por isso era preciso sair do interrogatório estandartizado e saber dirigir a entrevista. 

No entanto, deixar falar a criança e saber o que se está procurando não é assim  tão 

simples. Piaget viu essa dificuldade. Ele disse : 

 

“O bom experimentador deve reunir duas qualidades muitas vezes incompatíveis: saber 
observar, ou seja deixar falar a criança (…) e ao mesmo tempo, saber buscar alguma coisa 
precisa, ter o tempo todo uma hipótese de trabalho, uma teoría justa ou errada para 
controlar”. 
 
Ao referirse aos estudantes que principiam no método clínico Piaget disse:  

 
“Ou bem os estudantes sugerem às crianças tudo o que eles querem encontrar, ou bem 
eles não sugerem nada, mas isso é porque não buscam nada, e, por conseqüência, eles 
não encontram nada." 
Tudo isto explica porque o método se aprende através de uma intensa prática que implica 

muito tempo. Lembremos que Piaget utiliza o método clínico  para a pesquisa que tem a ver, como 

sabemos, com o desenvolvimento da inteligência. Assim se pede sempre ao sujeito para fazer uma 

tarefa, resolver um problema. 

Resumindo, duas características são típicas deste método. Por  um lado,  o 

experimentador se deixa orientar pelas condutas imprevisíveis, originais e não previstas da criança, 

e, uma vez que se tem um conjunto bastante grande das reações originais da criança em relação a 

um problema particular, o método pode se tornar mais sistemático. Por outro lado, o 

experimentador se formula continuamente hipóteses sobre as diversas significações cognitivas das 

condutas observadas, hipóteses que ele verifica  ao vivo. O controle dos resultados obtidos se faz 

tanto através da variação de situações experimentais como através de diálogos entre criança e 

experimentador, diálogos que se focalizam sobre aspectos críticos e reveladores do problema. O 

problema do psicólogo é assim saber intervir fazendo contra-sugestões, pedindo justificativas, etc., 

e  conseguir explorar todas as possibilidades do pensamento do sujeito, evitando todas aquelas 

respostas que não correspondam ao pensamento da criança. Enfim, para Piaget, é necessário ter 

muito poucos pressupostos e respeitar a distância entre o psicólogo e a criança, sem influenciar 

esta última.  

 

Modificações do método 
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Quando Piaget estuda as representações do mundo na criança, ele elabora ao mesmo 

tempo o método clínico que acabamos de descrever. Mas com a evolução da pesquisa o método 

muda, se aprimora. Já em 1927, depois das primeras pesquisas de Piaget  baseadas na entrevista 

clínica, ele  vai estabelecer a discussão com a criança a partir de experiências concretas. 

Com o livro O julgamento moral na criança, publicado em 1932, Piaget aplica o método a 

um novo campo. Trata-se aqui de estudar as idéias morais da criança, sua noção das normas e 

sua compreensão da justiça. Piaget deixa de lado a entrevista puramente verbal e se apoia na 

ação do sujeito, assim ele estuda as regras que as crianças utilizam em seus jogos para evidenciar 

a concepção que elas têm das normas. Ele utiliza também dilemas para colocar a criança direto no 

campo do raciocínio moral ou social. Os dilemas são estandartizados, mas a discussão que se 

segue é clínica, ou seja, é aberta. 

Depois de passar por um período que Vinh-Bang denomina observação crítica entre 1930 

e 1940, e onde o método foi dedicado ao estudo das origens da inteligência, ou seja ao período 

sensório-motor (o que obrigou Piaget a modificar o método, já que não podia apoiar-se na 

entrevista verbal), na terceira época da elaboração deste método, entre 1940 e 1955, ele vai 

novamente  se aprimorar. Piaget estuda agora as operações mentais durante a etapa concreta e 

formal através de experiências concretas (como em 1927) e com um material que a criança pode 

manipular.  

Na tentativa de compreender a lógica profunda da criança, tanto o material como o 

experimentador vão provocar dúvidas na criança, criticando  as afirmações do  sujeito. É por isso 

que o método pode ser qualificado de método clínico-crítico.  

Piaget, através deste método, busca a estrutura característica do pensamento em um momento do 

desenvolvimento. 

Enfim as obras posteriores a 1955 continuam aplicando o mesmo método,  adaptando-se 

sempre à natureza dos problemas estudados, utilizando também dados estatísticos.  

 

Teoría e método 
 

 

Mais que simplesmente recolher resultados, o método clínico compreende  uma concepção 

teórica, uma maneira de interrogar e uma maneira de analisar e interpretar os resultados. 

A originalidade do método tal como foi utilizado por Piaget e Inhelder consiste na busca de 

filiações (transições) entre diferentes níveis de conduta e na  busca de estruturas da inteligência 

que vão articular as conductas observadas. 

A partir dos anos 1940 as hipóteses que a entrevista clínica/crítica tenta verificar são 

inferidas de um modelo que permite dar aos fatos um sentido não contingente, não eventual. Toda 

interpretação vai se situar no quadro de uma análise estruturalista.  

A análise das condutas pretende descrever e explicar a gênese do conhecimento. A 

referência explícita aos estados de equilibrio produz uma classificação em três estágios. A análise 



CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA HELENA ANTIPOFF - CDPHA 

 

157 

mostra a oposição entre ausência/presençaa de estruturas e os quadros heterogêneos pertencem 

a um período de transição. Nessa época, não se pensa que o material que intervém como aquilo 

que vai permitir atualizar a operatividade do sujeito,  tem uma influência esencial na resposta do 

entrevistado. Assim, as variações da conduta que se poderiam observar são consideradas como 

contingentes, eventuais. Por outro lado, em relação com a natureza das condutas, a análise 

estrutural supõe hipóteses implícitas que se referem à coerência da conduta da criança, à relação 

entre antecipação e justificação e à ordem de estruturação de um problema. Numa perspectiva 

funcional e mais psicológica,  onde antes de definir condutas tipo e de fazer um estudo 

classificatório se analisa cada sujeito em particular, estes problemas não são analisados da mesma 

maneira. Mas este não é o objetivo desta comunicação.  

 

Conclusão 

 

O problema da metodologia sempre foi considerado como importante tanto por Piaget 

como por seus colaboradores. De resto, como já dissemos, o método não foi o objeto de 

discussões teóricas. O método era uma história mais de prática que de teoría. 

Porém, sabemos que a prática deste método exige, para obter resultados válidos, uma 

formação teórica e experimental bem importantes. No mesmo tempo, se precisa de muita 

flexibilidade da parte do experimentador porque o que é necessário é conhecer o problema de 

maneira clara e também ter hipóteses alternativas assim como estratégias apropriadas para 

verificar essas hipóteses alternativas. Trata-se assim de saber observar e escutar a criança, cujas 

condutas podem ser sempre surpreendentes. Em Genebra, a formação no método clínico foi feita 

sempre através da prática. É isto que poderia explicar talvez porque Piaget associava sempre seus 

estudantes na pesquisa, ele dedicava o primeiro ano de universidade para a aprendizagem da 

técnica da entrevista clínica, e na verdade temos poucos textos sobre essa temática. Bärbel 

Inhelder, a principal colaboradora de Jean Piaget,  disse na sua tese de doutorado « melhor que 

toda discussão metodológica (…) é descrever in extenso as conversações  com as 

crianças »(p.49). Assim o método se compreende fazendo método, ou, no limite, lendo o que foi 

feito. Por outro lado esta pesquisadora disse que o método não se aprende fazendo passar uma 

prova só para fazer método, o método não se aprende no vazio mas em uma tarefa concreta, a 

pesquisa ou o diagnóstico. Desta forma a aprendizagem do método se acha sempre integrada 

numa tarefa que faz sentido. Por isso Bärbel Inhelder  acredita que se devem fazer protocolos 

extensos e consistentes para fazer logo uma análise mais justa.  
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ENTRE A IMAGEM E A ESCRITA: O SUJEITO 

Jeanne Darc Carvalho 
 

Palavras-chave: escrita, imagem, sujeito 

 

Introdução 

 

A partir de três situações experimentais conduzidas por A. R. Luria em sua pesquisa¹ 

sobre o acesso da criança à escrita ou, o que o autor nomeia a “pré-história” da escrita, discuto a 

possibilidade de resgatar a dimensão subjetiva de um dos sujeitos investigados lançando mão da 

contribuição da Psicanálise e seu referencial teórico-clínico. 

Durante várias sessões Luria conduzia as crianças a impasses, demandando-lhes que 

utilizassem a escrita para descrever situações ou memorizar informações.A tarefa incitava-as a 

utilizar a escrita não como um brinquedo, mas como uma técnica mediadora auxiliar para atingir 

um fim.Resulta disto a conclusão de que o desenvolvimento da escrita, tanto na história da 

civilização como no desenvolvimento infantil, se resume na substituição, primeiro, de linhas e 

rabiscos por figuras e imagens e, posteriormente, por sígnos. 

Das situações experimentais colhidas no texto do autor, a primeira traduz um ponto de 

impossibilidade do sujeito frente ao enigma da linguagem escrita. A segunda ilustra, um ponto de 

passagem entre a imagem - escrita pictográfica e o sígno arbitrário - escrita alfabética. Por fim, na 

interpretação do autor, surge a situação em que a criança “escreve” utilizando um signo sem 

relação alguma com o significado. 

Vou me ater ao primeiro caso, no qual Luria conclui que ao encontrar dificuldade em 

representar pictograficamente a sentença: “Há muitas estrelas no céu”, a criança contorna o 

problema retratando uma situação global em que “vê estrelas” Desenha o céu, a janela através da 

qual vê as estrelas.Na falta do sígno que represente a sentença pedida, o sujeito se inclui no 

desenho – coloca-se como um “olhar através da janela”.A pergunta é se “M” se colocando no 

desenho como um olhar estaria indicando um momento importante na sua relação com a imagem e 

não só com a imagem no sentido genérico, mas com a imagem do corpo, já que é como um 

pedaço ou parte do corpo que o sujeito comparece no ponto de dificuldade com o sígno. Do ponto 

de vista subjetivo algo se coloca, impedindo um curso evolutivo na dimensão cognitiva. 

 

Argumentação teórica 
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Para Vygotsky, os povos muito primitivos lembram as coisas retendo a experiência vivida 

e concreta do acontecimento, ao passo que povos culturalmente mais avançados desenvolvem 

meios técnicos para fazer o mesmo. A substituição de uma memória natural por uma memória 

técnica gerou a sugestão de que um desenvolvimento similar poderia ser apurado no 

desenvolvimento infantil a partir da perspectiva presente na ciência de que a ontogênese repetiria 

a filogênese.A escrita como um meio de recordação e registro, deve passar por estágios até atingir 

o estatuto de signo funcional auxiliar, sem qualquer sentido ou significado em si mesmo, mas 

apenas como uma operação auxiliar. 

Desses estágios, apura-se, na criança, uma história da escrita que se inicia muito antes 

de seu aprendizado nos bancos escolares. É por essa razão que o psicólogo desenvolvimentista 

concentra sua atenção no período pré-escolar, investigando a gênese desse processo. Nesse 

sentido, Luria busca os pontos capitais de tensionamento ou de passagem que a criança faz desde 

os primeiros indícios de uso funcional, significativo, dos rabiscos produzidos. 

A partir de situações experimentais com crianças de idades variadas, Luria levava- as a 

impasses, demandando-lhes que utilizassem a escrita para descrever situações ou memorizar 

informações. A própria tarefa incitava as crianças a utilizar a escrita não como brinquedo, mas 

como uma técnica mediadora para atingir um fim. Isso lhe permitia observar as invenções e os 

passos delas no uso da escrita como um instrumento cultural. A concepção do autor é a mesma de 

Vygotsky no que diz respeito ao desenvolvimento da escrita. Luria assegura que a escrita se 

desenvolve não em uma perspectiva linear, mas como uma apropriação gradual, marcada por 

aprimoramentos, que indicam tanto uma transição para um estágio mais avançado quanto uma 

evolução marcada por retrocessos, que indicam um recomeço. Essas descontinuidades devem ser 

entendidas como tempos diferentes de um processo unificado do desenvolvimento da linguagem 

escrita. 

No primeiro estágio, as crianças só se interessam em escrever como os adultos. Esse ato, 

inicialmente associado a um brinquedo, é considerado um “ato suficiente em si mesmo” e não 

apresenta nenhum caráter do uso da escrita como um recurso para representar uma idéia a ser 

lembrada.O marco diferencial é alcançado quando as crianças diferenciam marcas gráficas para 

expressar conteúdos específicos. Nesse momento, o “signo–estímulo” converte-se em “signo-

símbolo”, o traço passa a ser significativo: 

“A criança pode tentar retratar o conteúdo dado, sem ultrapassar os limites dos rabiscos imitativos, 
arbitrários, e por outro lado, pode sofrer a transição de uma forma de escrita que retrata o conteúdo 
para o registro de uma idéia, isto é, para os pictogramas.” (Luria, 1998; 161) 

 

Para o autor, tanto na história da civilização como no desenvolvimento da criança, todo o 

caminho do desenvolvimento da escrita, resume-se na substituição, primeiro, de linhas e rabiscos 

por figuras e imagens e posteriormente, de figuras e imagens por signos. 
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Na determinação dos fatores internos que apuram as mudanças na evolução da escrita, 

Luria observa que palavras simples começam a ser escritas como simples linhas e as sentenças 

são expressas por longos e complicados rabiscos, o que reflete, às vezes, o ritmo da sentença 

apresentada. Ele conclui então, existirem dois fatores primários que levam a criança na atividade 

gráfica, de uma fase não-diferenciada a uma fase diferenciada. Esses fatores são número e forma. 

Para o autor é “possível que as origens reais da escrita venham a ser encontradas na necess idade 

de registrar o número ou quantidade” (Luria,199; 164): 

“Quando, por exemplo, a sentença: “Há duas árvores no pátio” foi seguida pela sentença “há muitas 
árvores na floresta”, a criança tentou reproduzir o mesmo contraste e por isso não pôde escrever as 
duas sentenças com a mesma marca e, em vez foi forçada a produzir uma escrita diferenciada.” 
(Luria,1998;165) 

O outro fator interno que precipita a criança em uma escrita diferenciada é a forma. Os 

experimentos indicam que a escrita pode ser acelerada se uma das sentenças ditadas fizer 

referência a um objeto evidente em função de sua cor, forma ou tamanho. Para Luria, esses 

fatores – quantidade e forma – levam a criança à pictografia:  

“Através destes fatores, a criança, inicialmente, chega à idéia de usar o desenho como meio de 
recordar e, pela primeira vez, o desenho começa a convergir para uma atividade intelectual 
complexa.” (Luria,1998;166) 

Lançando mão das mesmas instruções no experimento com crianças “retardadas”, Luria 

observa a dupla relação das crianças com o desenho. Uma criança pode desenhar bem, mas não 

estabelecer sua relação como um meio de mediação simbólico ou como um instrumento auxiliar de 

representação: 

“Quanto mais retardada a criança mais acentuada é a sua inabilidade para se relacionar com o 
desenho como algo mais do que um tipo de brinquedo e para desenvolver  
e compreender o uso instrumental de uma imagem como um símbolo ou um expediente, embora 
suas habilidades para o desenho possam ser muito desenvolvidas.” (Luria,1998;176) 

 

É com base em um exemplo com uma criança retardada que Luria nomeia o limite entre 

a pictografia e a escrita simbólica na criança. Instruindo o sujeito para que escreva alguma coisa 

difícil ou impossível de ser expressa por uma figura, ele conclui dois tipos de operação, ou seja, se 

instruída a lembrar-se de algo difícil de ser figurado, a criança pode: 

1. desenhar o objeto B no lugar do objeto A, por conter ele alguma relação com o objeto A 

- ela opera, assim, metonimicamente, da parte para o todo ou considera o todo pela parte; 

2. anotar, simplesmente, alguma marca arbitrária em vez do objeto ou situação difíceis de 

ser figurados.Os dois caminhos levam da escrita pictográfica à escrita simbólica, com a 

diferença de que o primeiro opera com os meios de representação pictográfica, enquanto o 

segundo faz uso de recursos qualitativamente novos.  



CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA HELENA ANTIPOFF - CDPHA 

 

163 

Reproduzo, em seguida, três situações experimentais, contidas no artigo referido, com 

três sujeitos diferentes, com o intuito de levantar questões que devem ser retomadas no diálogo do 

tema da escrita com a Psicanálise: 

Marusya G., (oito anos, criança mentalmente retardada). 

Fragmento do registro de uma 4ª sessão. 

1. Dois cachorros na rua 

Sujeito: “Dois cachorros” (desenha)....” e um gato” (desenha um gato). 

“Dois cachorros grandes”. 

2. Há muitas estrelas no céu. 

Sujeito: ”Que estrelas ... Aqui está o céu” (desenha uma linha).” Aqui há um pouco de 

grama em baixo” (desenha) ... “Eu os vejo da janela” (desenha uma janela). 

 

Shura N. (sete anos e meio, foi instruída a escrever a sentença que apresentamos 

anteriormente). 

1. Há mil estrelas no céu. 

Sujeito: (Primeiramente, desenhou uma linha horizontal) “o céu”. (Em seguida, desenha 

cuidadosamente duas estrelas e pára). 

2. Quantas mais vocês tem de desenhar? 

Sujeito: “Apenas duas. Eu me lembrarei que há mil”. 

No primeiro caso, Luria conclui que Marusya, encontrando dificuldade em representar 

pictograficamente a sentença “’Há muitas estrelas no céu”, contorna o problema retratando uma 

situação global em que “vê estrelas”. Retrata o céu, a janela através da qual vê as estrelas, etc. 

No segundo caso, ele conclui que Shura está no limite da escrita simbólica: um recurso 

pictográfico sem relação direta com a quantidade expressa é utilizado para indicar essa passagem. 

No último exemplo, o sujeito, incapaz de desenhar a sentença “A menina quer comer”, 

coloca uma marca ao lado da figura da menina. Nesse caso, a pictografia é mesclada à escrita 

simbólica arbitrária e “um signo é usado onde os meios pictográficos não são suficientes 

1 – Há uma coluna. 

Sujeito: (Desenha alguma coisa.) 

2 – A noite é escura. 
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Sujeito: “ Eu porei círculo para a noite”. (Desenha um círculo completo) 

3 – O pássaro está voando. 

Sujeito: (Desenha alguma coisa) 

4-A fumaça está saindo pela chaminé. 

Sujeito: (Desenha) 

5-O peixe está nadando. 

Sujeito: “Peixe ... peixe ... . Desenhei um peixe”. 

6 – A menina quer comer. 

Sujeito:” Desenharei uma menina; ela quer comer.” (Faz uma marca)“. Aí está, ela quer 

comer”. 

(Luria,1998;177, 179, 189) 

Destaquei anteriormente, que, dos três sujeitos tratados na pesquisa, somente um se 

coloca ou se inclui no desenho. “Maryusa”, na falta do signo que represente a sentença “Há muitas 

estrelas no céu”, coloca-se como um “olhar através da janela”. Não desconheço as observações de 

Luria, a respeito de crianças “mentalmente retardadas”, na sua relação com o desenho e o sígno. 

Segundo o autor, crianças intelectualmente comprometidas não fazem uso do desenho como um 

recurso mediador ou de escrita.Considero importante ressaltar, no registro de Luria, que algumas 

crianças necessitam de um tempo a mais, ou de um trabalho de construção a mais, para 

conseguirem tomar o que grafam na condição de signo convencional da língua.Ao se colocar no 

desenho como um “olhar”, o sujeito indica um momento importante na sua relação com a imagem 

do corpo,impedindo um curso evolutivo na dimensão cognitiva. 

Para a Psicanálise, evidencia-se aí, uma escrita que, fora dos parâmetros do 

desenvolvimento do pensamento abstrato ou da evolução do significado na consciência, faz uma 

função de borda. Resgato o caráter de uma construção no desempenho figurativo da criança, que 

demonstra a problemática do sujeito no plano fantasmático, inconsciente. No intervalo entre a 

imagem e a escrita convencional, o “olhar através da janela”, tomado como o próprio sujeito, 

escreve um tempo de alienação ao outro, necessário à estruturação do sujeito, que deve se 

dialetizar com uma operação de separação, que o integra no universo simbólico. 

O contexto do reconhecimento pela criança de sua própria imagem é vivido em uma 

relação narcísica e imaginária com o outro, que coincide com a entrada no complexo de Édipo. A 

singularidade com que cada sujeito vive essa experiência implica, no caso da neurose, um corte 

nessa relação dual, cuja conseqüência, daí em diante, é um sujeito marcado pelo enigma do 
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desejo. A prevalência da imagem na constituição do eu evidencia, tal como Lacan adverte, 

sobretudo sua função de desconhecimento.  

Um passo além deve ser dado. A constituição do sujeito precisa ser mediada pelo 

simbólico, cuja matriz já se encontra antes. O complexo de Édipo evidencia esse fato de estrutura 

no acesso do sujeito ao simbólico. A relação com o outro passa a ser mediada, a partir daí, por um 

terceiro, que exerce a função paterna, interpretando, no universo significante da linguagem, o 

desejo da mãe. O ideal configurado anteriormente em uma relação especular deve dar lugar a uma 

relação com o Outro, cuja causa de desejo lhe é vedada e desconhecida. A dimensão simbólica 

franqueia, para o sujeito, o enigma do que o Outro quer, no nível de uma pergunta jamais 

respondida. Essas noções – do narcisismo e do complexo de Édipo – podem esclarecer, para o 

educador, os modos de constituição do sujeito na primeira infância. Uma alienação aos pais 

constitui o processo formador da criança, que atravessa dois tempos nitidamente diferentes: o 

primeiro, narcísico e dual, em que ela se faz objeto ilusório de completude para o Outro materno, 

fundamental para a constituição de uma imago fornecida por esse Outro; o segundo, marcado pela 

incidência da castração, em que se opera um corte separador, possibilitando-se a dimensão do 

desejo. Os “transtornos de aprendizagem” apresentam desafios relacionados à escrita que, por 

vezes, fazem apelo a uma operação de separação da relação narcísica e dual entre o sujeito e o 

outro. 

 

Conclusão 

 

A conceituação que referenda Luria nesse momento encontra-se,  

de fato, no que se demarca como a evolução do significado na palavra. A condição para a escrita, 

tal como Vygotsky a problematiza, é o declínio da fusão entre o objeto e a sua representação, 

entre o aspecto semântico e fonético da palavra. 

O recurso conceitual para apontar o ponto de individualidade e singularidade é o sentido. 

Este responde pelo aspecto mais fluído da língua em contraste com o significado cuja evolução se 

refere ao aspecto dicionarizado, portanto mais estável da língua. É no conceito de “fala interior” 

que Vygotsky resgata a evidência do sentido. Segundo minha leitura, situo, nessa “fala interior”, o 

ponto de passagem, ou seja, a comprovação de um tempo de elaboração do sujeito para 

compreender a escrita. 

Expressões como “pensar as palavras” ou “o ato de escrever implica uma tradução a 

partir da fala interior”, utilizadas pelo autor, sugerem que a “fala interior” ordena a elaboração para 

o acesso à escrita e a compreensão dela. Ainda segundo o autor, essa “fala” explicita a aquisição 

de uma “nova capacidade”, perfazendo uma curva ascendente na evolução do pensamento 

abstrato. 
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Nessa perspectiva, é somente pela via do sentido que se pode compreender o ponto de 

dificuldade de “Maryusa”. Entretanto, pergunto-me se essa categoria conceitual não é insuficiente 

diante do desafio que o sujeito coloca, na medida em que esse conceito está restrito ao campo da 

consciência.Pode-se perguntar o que do inconsciente se escreve nessa situação experimental,. Do 

sentido, conceito decantado da evolução do significado em Vygotsky, apura-se o não-sentido, que 

o sujeito “Maryusa” revela. Esse não-sentido, situa a evidência de uma construção operada pelo 

sujeito em relação ao real. 
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A PRESENÇA DA PSICOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA EM 
CAMPINAS – História e Memórias 

 

Marilda Castelar 
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Introdução 

 

O presente trabalho visa apresentar e discutir as etapas de produção do vídeo 

documentário “A Psicologia no Serviço Público em Campinas – Reflexos da História”.1 Este vídeo 

faz um breve panorama dos últimos 50 anos da presença da Psicologia na cidade, ele é fruto do 

projeto “História da Psicologia em Campinas: pioneiros do Serviço Público”.2 Este projeto se 

constituiu numa pesquisa, onde foram priorizadas as vozes de vários profissionais que iniciaram 

atividades de Psicologia no Serviço Público e ajudaram a construir sua história. Pretendemos 

comunicar este trabalho, como uma experiência de construção de trabalho em equipe e de História 

Oral Temática. E mostrar a Psicologia em uma época e em um local específico com o intuito de 

identificar a sua contribuição para a Saúde Mental, seu atual estágio de desenvolvimento e 

perspectivas futuras. 

Neste percurso, foi privilegiado o papel da memória como um elemento facilitador na 

compreensão de uma história que ainda não está escrita, e, pela importância de gerar registros, 

acervos e construir documentos em diferentes suportes para futuras reflexões historiográficas que 

vão além dos documentos oficiais. Selecionamos trechos de depoimentos, escolhidos 

especialmente para a construção do vídeo, que retratam uma época e um contexto vivido por estes 

entrevistados. 

“A Memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e nesse sentido, ela está em constante 
evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações 
sucessivas, vulneráveis a todos os usos e manipulações, suscetível de longas latências e de 
repentinas revitalizações... a memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno 
presente. A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais. É 
uma representação do passado” (Nora, 1993; 9). 

 

Com as lembranças de profissionais que vivenciaram importantes momentos da 

Psicologia em Campinas, nas últimas cinco décadas, e a pesquisa histórica, foi possível construir 

uma versão, em vídeo, sobre a presença da Psicologia em algumas instituições públicas antes da 

década de 1950, a repercussão do contexto político do final dos anos 60 na história dos primeiros 

anos do Curso de Psicologia da PUC Campinas, e, na década de 1970, o processo de ingresso da 

Psicologia no Serviço Público, com destaque para presença do psicólogo na área da Saúde 

Pública, assim como suas contribuições para a saúde metal dos moradores de Campinas. Também 

foram apresentados dois exemplos concretos do trabalho atualmente realizado: um Centro de 
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Referência especializado no atendimento de crianças e outro serviço que atende adultos, todos 

usuários dos serviços de saúde mental da rede pública de Campinas.  

Os estudos sobre os princípios e os procedimentos da História Oral foram norteadores 

para a realização de entrevistas e para a produção de documentos que se constituíram em fontes 

primárias de pesquisa.  

“Como pressuposto, a história oral implica a percepção do passado como algo que tem 
continuidade hoje e cujo processo histórico não está acabado. A presença do passado no presente 
imediato das pessoas é razão de ser da história oral. Nessa medida, a história oral não só oferece 
uma mudança para o conceito de história, mas, mais que isso, garante sentido social à vida de 
depoentes e leitores que passam a entender a seqüência histórica e sentir-se parte do contexto em 
que vivem.” (Meihy,1998;13) 

 

Ao discutir a produção de um vídeo documentário e o uso da História Oral, neste 

trabalho, estaremos descortinando todas as suas etapas de elaboração: a importância da 

constituição e integração das equipes de pesquisa, de produção e da técnica, a pesquisa histórica, 

o contato com os informantes, a construção de roteiros de entrevista, o uso racional dos 

audiovisuais, a elaboração dos roteiros de gravação e de edição, os cuidados na captação de 

imagens, o assessoramento dos pesquisadores fornecido à direção do vídeo e o acompanhamento 

das fases de edição. Participamos posteriormente do lançamento do vídeo, na presença dos 

entrevistados e de outros psicólogos da cidade. Abordaremos os métodos e as técnicas para a 

produção de vídeos documentários, informações básicas para subsidiar futuros trabalhos que 

envolvem o uso da linguagem audiovisual por pesquisadores diversos, transmitindo nossa 

experiência adquirida no Museu da Imagem e do Som de Campinas e materializada nesta 

produção. 

 

“Notamos que nem sempre o audiovisual ‘atrapalha’, presença da câmera pode ser um estimulador 
de informações, dependendo do perfil do entrevistado. Compreendemos que os entrevistados são 
atores sociais, que estão narrando e interpretando as suas memórias e as do seu grupo, para 
também estarem inseridos na memória coletiva.(...) Nossa atuação, tomando o vídeo como 
instrumento principal de registro (mas não o único), parte do princípio que qualquer instrumento 
exercerá uma inevitável influência no processo, sejam anotações feitas pelo entrevistador, um 
simples gravador ou um equipamento de vídeo mais sofisticado. A consciência da ‘presença ativa’ 
do pesquisador e do aparato por ele utilizado no processo do registro é o ponto de partida para a 
concepção da metodologia de trabalho que estamos desenvolvendo. (...) Nossa experiência tem 
mostrado que apesar da interferência de qualquer equipamento é a ‘relação de liberdade’ do 
entrevistado com o tema é o que define seu maior grau de espontaneidade diante das questões 
colocadas. Esta relação de liberdade possui um duplo aspecto: a liberdade de lembrar, a 
permissão que o indivíduo se dá de recuperar suas lembranças; a liberdade de narrar, que 
depende da contextualização do momento da realização da entrevista.” (Barão at all, 1998; 494) 

 

Neste aspecto, consideramos importante discutir também o uso do vídeo no processo de 

pesquisa, resultando em vários produtos, como esse documentário, que apresenta uma versão da 

História da Psicologia em Campinas. Vale ressaltar os cuidados da utilização de meios eletrônicos 

como instrumento de pesquisa, suportes da História Oral. A análise deste vídeo e das primeiras 

produções videográficas sobre a História da Psicologia no Brasil, poderá possibilitar uma avaliação 
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do estado da arte destas produções dentro da Psicologia no país e contribuir para o 

aperfeiçoamento de futuros trabalhos com estes recursos. 

 

Método 

 

Nosso trabalho se iniciou com a elaboração do projeto e a constituição da equipe de 

pesquisa3, com o objetivo da produção de um vídeo documentário4 que apresentasse uma 

interpretação sobre a História da Psicologia em Campinas, valorizando as diversas visões dos 

agentes sociais que vivenciaram ou tiveram relação com o tema pesquisado. Com esse objeto a 

equipe optou pelo uso da metodologia da História Oral, tendo como suporte o audiovisual. 

Foi realizada uma pesquisa documental, com o objetivo de mapear as informações, 

identificando as instituições e acervos que possuissem materiais referentes ao tema pesquisado. 

Isto ficou sob responsabilidade da historiadora com a colaboração efetiva das psicólogas. Estas se 

responsabilizaram pelo levantamento de outras fontes, a definição dos critérios de escolha e a 

identificação dos possíveis entrevistados, assim como, pelos contatos da equipe de pesquisa com 

a Comissão de Memória do CRPSP, visando uma sintonia dos objetivos das instituições 

envolvidas, viabilizando contratos, suporte técnico e financeiro ao projeto.  

Foi elaborado um pré-roteiro de entrevista, para orientação dos contatos prévios e das 

entrevistas iniciais. E, na segunda fase do trabalho, foram elaborados roteiros individuais de 

entrevista. Nesta etapa, todas as entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas, conforme os 

procedimentos da História Oral. Alessandro Portelli ilustra, em seu texto, a importância do uso da 

entrevista em pesquisa histórica:  

 

“Entrevistas sempre revelam eventos desconhecidos ou aspectos desconhecidos de eventos 
conhecidos: elas sempre lançam nova luz sobre áreas inexploradas da vida diária... Fontes orais 
contam-nos não apenas o que o povo fez, mas o que queria fazer, o que acreditava estar fazendo 
e o que agora pensa que fez.” (Portelli,1997; 31) 

 

Concluída a fase das entrevistas iniciais e das transcrições, partimos para a elaboração 

do pré-roteiro do vídeo5. Para esta terceira etapa do trabalho, contratamos alguns profissionais 

especializados na produção de vídeos documentários. Vale ressaltar a importância da escolha 

destes profissionais e do processo de construção de uma nova equipe onde seja possível a 

participação dos pesquisadores nas etapas seguintes do vídeo, conforme mostra nossa 

experiência na equipe de pesquisa no Museu da Imagem e do Som de Campinas.  

 

“Consideramos que o vídeo pode ser um bom suporte para obtenção do material bruto de registros 
de programas de História Oral. Porém, ressaltamos que a edição deste material bruto, produzindo, 
por exemplo, um vídeo documentário, é resultado da interpretação do pesquisador.” (Barão at all, 
1998; 487) 
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Na presente produção, estivemos efetivamente presentes em todas as etapas e 

passamos a compor uma nova equipe e até desempenhamos outras funções de acordo com a 

necessidade, como: produção, decupagem do material gravado em vídeo e roteiro de edição. Os 

objetivos eram compartilhados e discutidos passo a passo, concretizando a integração entre as 

pesquisadoras e os profissionais de multimídia.  

 

“Esta opção consciente de participação efetiva do pesquisador em todas etapas do processo, se 
diferencia de trabalhos que são elaborados por pesquisadores que deixam o controle estético 
(captação e edição das imagens) sob a responsabilidade de terceiros, (...) há o risco de provocar 
profundas distorções em relação ao conteúdo, pois o teor da pesquisa não está manifesto apenas 
nos depoimentos registrados, mas na própria opção estética da produção do vídeo, desde a 
captação das imagens (ângulos, enquadramento, fotografia), como na elaboração do roteiro de 
edição, montagem das seqüências das imagens e sons. Por outro lado, a opção de participação 
efetiva do pesquisador em todo processo, exige o enfrentamento do desafio de conhecer a 
linguagem audiovisual, que normalmente não faz parte de sua formação acadêmica (...) O material 
bruto colhido na pesquisa também se constitui numa fonte primária, possibilitando outras 
interpretações...” (Barão at all, 1998; 489) 

 

As entrevistas gravadas em vídeo, contaram com a presença de pelo menos uma 

pesquisadora, porém, estrategicamente, o diretor do vídeo tomava a iniciativa de realizar as 

perguntas, no sentido de estimular o entrevistado a retomar um assunto já abordado 

anteriormente. Estas gravações foram realizadas visando, exclusivamente, à produção do vídeo 

documentário. Os roteiros das entrevistas foram preparados com questões focadas, baseadas nas 

informações prévias que os entrevistados forneceram na primeira entrevista, gravada em áudio 

pelas pesquisadoras.  

Com o eficiente trabalho de agendamento e locação, realizado pela equipe de produção, 

foi possível realizar vinte e quatro entrevistas em vídeo em apenas seis dias de gravação. O que 

economizou tempo e recursos, facilitando o trabalho de decupagem, que antecede a edição.  

O trabalho posterior foi definir os blocos temáticos e traçar o fio condutor a partir do 

material levantado em pesquisa de campo, incluindo todas entrevistas. Paralelamente, foi realizada 

a decupagem do material em áudio e vídeo, para elaborar o roteiro de edição. 

 

O roteiro de edição 

 

Nosso objetivo era reconstituir a história através de informações descritas pelos 

colaboradores; tínhamos em mãos: sessões de entrevistas com professores que vivenciaram o 

início do primeiro curso, e que lembraram da presença da Psicologia em décadas anteriores à de 

1950. Relatos de profissionais que vivenciaram a introdução da Psicologia em instituições públicas, 

na Escola Industrial Bento Quirino, na década de 1950, na Escola de Cadetes, no início da década 

de 1960, na Prefeitura de Campinas, a partir da década de 1970, e, no INSS, na década de 1980. 

Alguns entrevistados também estavam presentes em acontecimentos na época da 

ditadura militar e haviam pesquisado e documentado a História do Instituto de Psicologia. 
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Testemunharam a interferência desse momento histórico na Universidade e com relação à 

Psicologia. Os depoimentos são factuais e expressam emoção, demonstram como cada 

personagem viveu aquela história e ainda possui na memória: cenas, informações e fatos 

vivenciados com emoção e sensibilidade.  

Logo no início, é possível perceber que o roteiro foi dividido de forma temporal, 

obedecendo aos períodos e a ordem cronológica dos acontecimentos. Houve a preocupação de 

contar a história com início, meio e fim, concluindo na contemporaneidade, visando facilitar o 

entendimento do telespectador. A história foi dividida em três blocos distintos, que delimitaram e 

traçaram a trajetória da Psicologia na cidade contemplando os dois níveis de pesquisa. O primeiro 

se valeu das informações oficiais, algumas disponíveis em livros e manuscritos. Já o segundo 

priorizou relatos orais fornecidos pelos colaboradores, que se constituíram nas principais fontes da 

história e da memória da Psicologia em Campinas. 

Uma preocupação constante foi apresentar de forma dinâmica a história e conseguir 

contemplar, ainda que de forma superficial, todas as fases da história da Psicologia nos últimos 50 

anos, além de incluir todos entrevistados em vídeo. Também foram utilizados recursos visuais e 

sonoros como fotografias e músicas, assim como efeitos da ilha de edição. O roteiro buscou ser 

abrangente, mostrando as atividades dos profissionais desde o começo com a chegada das 

indústrias, o surgimento das escolas profissionalizantes, as dificuldades do primeiro curso durante 

o regime militar e a entrada da Psicologia no Serviço Público.  

Os exemplos bem sucedidos encontrados foram exatamente na área da saúde mental. A 

perspectiva era focar a construção do trabalho de profissionais nesta área e o tratamento 

psicológico recebido pelos usuários da saúde mental do sistema público da cidade. Evidenciando 

como foi possível estas pessoas viverem em sociedade e com dignidade, e divulgando o fato de 

existirem políticas públicas coerente sendo implementadas com sucesso, assim como, formas 

eficazes e mais humanas de tratar as pessoas com problemas mentais, o que infelizmente ainda é 

pouco difundido e adotado em outros estados do Brasil. Essa importante reformulação na atuação 

dos psicólogos deveria ser implementada nos inúmeros centros públicos. 

 

Aspectos técnicos: roteiro, edição, recursos visuais, efeitos de ilha de edição 

 

Roteiro 
 

Em uma linguagem um pouco mais técnica, resumimos aqui nossa experiência na 

construção do roteiro. Conforme o esquema básico de qualquer roteiro, este também foi trabalhado 

em 3 etapas. Na primeira, colocamos os personagens e os problemas que eles viveram, no nosso 

roteiro é o começo da Psicologia em Campinas, que começa ser necessária em função da 

industrialização da região, isto vai dar origem ao primeiro curso de formação de psicólogos. Em 

seguida, temos o primeiro Plot Point ou, ponto de virada, no nosso roteiro: a crise na PUCC6, com 



CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA HELENA ANTIPOFF - CDPHA 

 

172 

a demissão dos professores. A partir daí temos a segunda fase do roteiro onde vai se desenvolver 

a história e a trama de nosso personagem, a Psicologia em Campinas. Ela vai procurando se 

arrumar dependendo da posição política das diferentes partes em conflito, até que começa 

novamente a entrar no Serviço Público da cidade. E, teoricamente, começa a estar à disposição de 

toda a população. Temos, então, nosso segundo Plot Point, onde diversos setores do Serviço 

Público decidem implementar atividades usando os serviços de psicólogos, dentre eles temos as 

experiências na área da saúde que nos leva a um final, onde compartilhamos da esperança de um 

futuro melhor. E esperamos que isso seja seguido por outros municípios, onde os funcionários 

públicos podem prestar serviços à população. 

 

Imagens adicionais 

 

Paralelamente à elaboração do roteiro de edição, verificamos a necessidade de obter 

mais imagens para contar a nossa história visualmente, esta foi à última etapa de trabalho de 

campo. A captação de outras imagens (inserts) para complementar a edição do vídeo-

documentário. Procuramos fotos no acervo do MIS Campinas e no acervo da Bosch. Como 

estávamos com uma equipe técnica experiente, várias imagens adicionais foram realizadas nos 

locais das entrevistas, possibilitando construir os dois exemplos das atividades dos profissionais na 

Saúde Mental.  

 

O processo de Edição 

 

 A edição foi cuidadosa, para que os depoimentos não ficassem cansativos. A história foi 

apresentada de forma linear. Seguimos o roteiro e buscamos valorizar a contribuição da Historia 

Oral, com seus procedimentos de registros e de entrevistas, que evidenciram aspectos relevantes 

da História e da Memória de um tema, o que justificou a preocupação na edição do vídeo com o 

conteúdo. O uso o relato oral dos participantes, aliado às imagens do passado (fotos) e da própria 

história da cidade (descrita também em textos adicionais sobre as imagens), deixou evidente o 

papel da memória e da importância do seu registro contínuo para contar uma versão dessa 

história. 

Foram utilizados, na edição, recursos visuais gravados com uma segunda câmara 

durante o relato dos entrevistados que possibilitaram dar um aspecto de tempo, memória, como se 

fosse uma evolução. Estes recursos imagéticos, como a divisão da tela em preto e branco e 

colorido, quando se fala de um passado mais distante, a mistura em cinza e colorido quando se 

fala de um passado mais próximo e o colorido puro no presente foram recursos para chamar a 

atenção, principalmente quando mostramos duas pessoas simultaneamente falando do mesmo 

assunto. 
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Os efeitos de ilha de edição foram recursos usados com a criatividade do editor para 

enriquecer ainda mais o material, para que o assunto não se tornasse cansativo. O recurso de 

mostrar o rosto na metade da tela e os gestos das mãos na outra metade, possibilitou transmitir a 

emoção das pessoas ao falarem. O uso de imagens em PB (preto e branco) no início de algumas 

falas na primeira parte da história buscou conduzir todos à época. 

As imagens, as entrevistas, a arte visual, a edição, o roteiro, a trilha sonora e os efeitos 

da ilha formaram um conjunto de recursos que facilitou o entendimento do assunto, buscando 

prender a atenção do telespectador.  

Este trabalho de pesquisa e de produção audiovisual, gerou um acervo de quarenta e 

quatro sessões de entrevistas. A pesquisa ainda está em curso, consideramos que o registro dos 

depoimentos para este vídeo documentário foi a fase da pesquisa de campo. As fontes primárias 

encontram-se em processo de análise. Portanto, vários aspectos podem ser colocados em 

discussão para enriquecer a historiografia da Psicologia em Campinas. 

  

Campinas, saúde pública e a Psicologia – um pouco da história e das memórias 

apresentadas no vídeo. 

 

Estamos falando de uma cidade do interior de São Paulo, fundada em 1774. Destacou-se 

pelo seu desenvolvimento econômico desde os ciclos da cana-de-açúcar, no século XVII, e do 

café, no século XIX. 

“Em 1880, a população da cidade era equivalente à da capital. Pobreza sob controle. Isso não quer 
dizer que a modernidade tenha apagado a mácula da escravidão e eliminado a pobreza. 
Imigrantes que não conseguiram ‘fazer a América’ e descendentes de escravos não foram 
integrados à sociedade. Mas a pobreza foi bem administrada pela elite para evitar que os 
excluídos fugissem ao controle. Sob a liderança da Igreja Católica (...) a cidade monta todo um 
aparato filantrópico para atender todos os indivíduos pauperizados (órfãos, crianças abandonadas, 
mães solteiras, ex-escravos, imigrantes pobres, cegos, inválidos). Surgem: o Asilo de Órfãos da 
Santa Casa de Misericórdia, o Asilo de Morféticos, o Asilo de Mendigos (que depois vira o Asilo 
dos Inválidos e hoje é o Lar dos Velhinhos), a Hospedaria dos Imigrantes, a Vila São Vicente de 
Paula, o Liceu de Artes e Ofícios (hoje: Liceu Salesiano). Criou-se também uma escola agrícola”.7 

 

A Cidade teve sua história marcada a partir de 1889, por três surtos epidêmicos de febre 

amarela, que durante nove anos reduziu a população de vinte mil para cinco mil habitantes, devido 

às mortes e mudanças de seus moradores para outras cidades. A situação de caos, obrigou as 

autoridades a tomarem medidas drásticas de higiene e desenvolveu desde então um controle da 

saúde pública. Importantes investimentos de saneamento básico e obras de pavimentação 

modificaram o aspecto da cidade em pouco tempo. Campinas pode retomar seu crescimento, e em 

1900, já havia recuperado sua taxa populacional. (Badaró,1996)  

A origem da industrialização na cidade deve-se à economia cafeeira, porém a febre 

amarela atrasou esses investimentos e poucas fábricas se instalaram no início do século XX. Com 

a crise do café, em 1929, houve uma migração intensiva do capital para a indústria.8 (Badaró,1996)  
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Segundo Campos (2000), há outras versões para o pioneirismo de Campinas na Saúde 

Pública que também residem em sua história ligada à mesma conduta do século anterior a da 

‘assepsia social’ ainda no começo do século XX: 

 

“na década de 20, Campinas também cuidou dos pobres, dementes e alienados... sujos e 
maltrapilhos... fundando o Hospício de Dementes de Campinas, que mais tarde tornou-se 
Sanatório ‘Dr. Cândido Ferreira’ e logo em seguida a Casa de Saúde ‘Dr. Bierremback de Castro’ 
(...) a iniciativa uniu filantropos da cidade, a segurança pública e a saúde, onde cada qual entrou 
com parcela importante nessa empreitada.” (Campos, 2000; 98) 

 
A década de 1930 é marcada pela contratação de um plano de melhoramentos urbanos 

coordenado por Prestes Maia. Sua primeira fase (1934/1955) envolveu trabalhos de concepção, 

início das desapropriações, as primeiras transformações na área central da cidade e uma 

expansão industrial ainda restrita pela insuficiência de bens de produção. Na segunda fase 

(1956/1962), houve uma aceleração das desapropriações, demolições9 e obras na área central. 

(Badaró,1996) 

Houve investimentos em todas as áreas básicas, principalmente em Saúde e educação. 

Em relação às práticas da Psicologia na época, elas se destacavam no campo da educação. Em 

1933, a disciplina de Psicologia Geral10 já compunha o currículo da Escola Normal de Campinas. A 

presença da Psicologia na Educação foi mencionada por uma de nossas entrevistadas: 

 

 “Aqui havia uma Escola Normal, com um trabalho muito grande, intenso na área de Psicologia 
Educacional, liderado por uma pessoa que é considerada um dos pioneiros da Psicologia no Brasil, 
embora esteja pouco trabalhado, que era o professor Norberto de Souza Pinto, e acabou criando 
os primeiros centros de atenção à criança com necessidades especiais, já havia umas propostas, 
muito pioneiras pra época no Cândido Ferreira.” 11 

 

A maioria das mudanças está associada à expansão industrial que se intensificou, após a 

década de 1950, com a entrada do capital estrangeiro importou-se tecnologia e formas de 

procedimentos, por meio das multinacionais que direcionavam seus investimentos aos bens de 

produção (indústria pesada). Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra e seu alinhamento com 

os Estados Unidos, o capital americano passa ser a principal fonte geradora da industrialização do 

país. Os métodos e técnicas de trabalhos desenvolvidos pelos americanos passam a ser adotados 

nas indústrias que se instalam no Brasil e em Campinas.  

Para acompanhar os novos tempos, a cidade amplia a rede pública de ensino básico e dá 

maior apoio à formação de mão de obra com as escolas profissionalizantes. Temos então a 

chegada na cidade de novos profissionais e as notícias das atividades de Psicologia Educacional 

em escolas profissionalizantes, que mais tarde vão servir de apoio à entrada da Psicologia 

Organizacional e do Trabalho nas empresas da região e nos órgãos públicos.  

 

“Eu não conhecia, eu já tinha vindo aqui mas não podia dizer que conhecia Campinas... era muito 
mais do que eu podia imaginar, quando eu tomei posse, o professor Osvaldo de Barros disse: 
‘Meus parabéns por ter escolhido Campinas, é uma cidade que está crescendo muito e vai precisar 
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muito, nossa escola naquela região vai ter muito mais o que fazer, e de fato isso aconteceu 
mesmo....” 12 

 

As indústrias que passam a se instalar na cidade recebem toda a colaboração 

governamental, no tocante a infra-estrutura para sua operação. Nesse contexto, temos o Colégio 

Industrial Bento Quirino, formando mão de obra qualificada para a indústria, a melhoria das 

condições de transporte rodoviário com a Rodovia Anhanguera, a instalação do Aeroporto de 

Viracopos, etc.  

Ainda considerando a primeira fase de ingresso da Psicologia nos Serviços Públicos, 

temos profissionais que vieram para Campinas trabalhar com a tecnologia dos testes psicológicos 

e Orientação Profissional no início da década de 1960, na Escola de Cadetes do Exército.  

 

 “O Exército então abriu, em todas as Escolas Militares, Academia Militar, Colégio Militar, Escolas 
Preparatórias, ele criou o serviço de Psicologia, cuja finalidade era, selecionar, aplicar testes de 
seleção, etc., e também orientar o aluno dentro da escola, com os problemas que ele tem, que o 
adolescente tem, então nós éramos um espaço que o adolescente podia se abrir (...) Então toda 
escola militar tinha uma sessão psicotécnica que fazia seleção de alunos, etc., e orientação 
profissional; e eu fiz esse curso no Rio, e escolhi Campinas, a Escola de Cadetes, eu instalei aqui 
na sessão psicotécnica um serviço de orientação.” 13 

 

Com a Regulamentação da Profissão, em 1961, estes profissionais puderam ter seu 

registro de Psicólogo e houve a instalação do primeiro curso de Psicologia da cidade em 1964.14 O 

curso de Psicologia em Campinas sofreu o reflexo deste período histórico, forçando professores e 

alunos a lutarem para a manutenção de seu processo de construção. O primeiro diretor do Instituto 

Superior de Psicologia retrata este momento político, quando recorda e interpreta os 

acontecimentos vivenciados na Universidade no fim da década de 1960. 

  
“Quando o Monsenhor Salim morreu em 1968, ele foi substituído pelo Benedito José Barreto 
Fonseca, que segundo consta era agente do SNI, que foi quem me denunciou como comunista, 
por setores militares aí, razão que me fez me afastar do ensino. Porque naquela época, era 
absolutamente inviável alguém com esta pecha poder lecionar em qualquer universidade, eu seria 
caçado pelo Brasil inteiro, porque eu estaria divulgando idéias contra o governo (...) Não se podia 
pensar livremente no Brasil, naquela época; se você emitisse uma opinião que divergisse da 

orientação ideológica do governo, você era comunista e era perseguido” 15 

 

A crise, provocada pelo fechamento dos canais de participação e pela demissão desse 

professor, culminou com a demissão de 49 professores da Faculdade de Filosofia, na qual se 

encontrava na época o curso de Psicologia da PUC Campinas. Neste ponto, vale ressaltar que 

houve dificuldades para registrar as diversas versões deste momento histórico, pois existiram 

entrevistados que se negaram a fornecer seu depoimento, o que mostrou que o assunto ainda é 

polêmico. Para este vídeo, o importante foi constatar que esta mudança radical provocou 

modificações na filosofia do ensino que passou a ser implementada. O que mais tarde pode ter 

interferido diretamente na formação e contribuição dos profissionais ao ingressarem no serviço 
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público na década de 1970. O depoimento de uma entrevistada que ingressou no curso após a 

crise revela sua percepção do ensino no período: 

 

“Minha turma pegou uma fase, com professores militares, em quem a gente absolutamente não 
confiava e, acredito que todo o perfil do ensino da PUC nesse período tenha sido fruto, dessa, fase 
política mesmo, do auge da ditadura.” 16 

 

Com a entrada do capital estrangeiro na cidade, na época do milagre brasileiro, as 

empresas passaram a demandar do mercado profissionais da área de Psicologia que atuassem 

utilizando os mesmos métodos e técnicas utilizadas por suas matrizes no exterior. Neste momento 

do vídeo, as vozes de nossos entrevistados vão se contrapondo e mostrando os diversos olhares 

para um mesmo período e aspecto da história: 

 “Em 1971, eu comecei a trabalhar na Universidade, porque a Universidade estava desenvolvendo 
(...) um projeto da área de Psicologia aplicada ao trabalho Campinas era, como ainda é, um pólo 
de desenvolvimento industrial, e a Psicologia não havia ainda penetrado nessas organizações 
como devia.” 17 
  
 “...era uma época, um outro tipo de Brasil que a gente tinha, tudo crescendo, nesta época 
Petrobrás estava se instalando, todo o Parque Industrial de Paulínia, uma série de indústrias na 
região, então, era uma área muito solicitada.” 18 

 
 “Na Psicologia das organizações nem se fala, porque aí, nessa década inclusive, era o ‘boom’ de 
algumas técnicas, de alguns métodos de trabalho, visando o crescimento da empresa, a época de 
se falar da pessoa certa no lugar certo, tinham alguns métodos que ideologicamente estavam 
absolutamente comprometidos com toda idéia do milagre econômico.” 19 

 
 “Nós tínhamos noção de que a pressão, o crescimento era muito grande, mas nem toda 
experiência pra avaliar os impactos sociais que viriam depois.” 20 
 

A esta altura, como está a Psicologia no serviço público e na saúde pública?  
 
“O grande pontapé na saúde pública de você prestar serviços à comunidade, não vem do curso 
exatamente da PUCC,(...) ele é mais originário da Prefeitura, do Serviço Público mesmo.” 21 

 

Foi neste período que o município se preocupou mais intensamente em implantar a 

Atenção Primária à Saúde, se destacando como um modelo de organização de serviços públicos 

no país, desde 1976. Foram implantados Postos de Saúde, ampliado o quadro de funcionários da 

saúde com auxiliares de saúde, médicos generalistas, estagiários das faculdades de medicina da 

PUCC e Unicamp e os serviços de Saúde Mental passaram a ser prestados por: psicólogos, 

assistentes sociais e psiquiatras. Em 1978, haviam 16 Postos de Saúde e um Ambulatório 

Municipal de Saúde Mental. (Campos, 2000). 

Alguns depoimentos fornecidos por nossos entrevistados, ilustram como os profissionais 

de Psicologia atuaram inicialmente ao ingressarem na Saúde Pública: 

  
 “E fomos ao Centro de Saúde inicialmente pra, até saber e descobrir o que fazer, como 
trabalhar, porque nós não tínhamos modelo de atuação naquela época.” 22 
  
 “Nesse período, o trabalho do psicólogo dentro da Saúde Pública, ...era conduzido pelas 
pessoas que dirigiam a demanda, (...) no caso os psiquiatras, como já tinham uma história 



CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA HELENA ANTIPOFF - CDPHA 

 

177 

maior dentro do Serviço, normalmente atendiam os adultos e ficava, as psicólogas ficavam por 
conta das crianças (...) e uma demanda das escolas, com aquela expectativa de que o 
psicólogo então fizesse uma avaliação e trabalhasse com essas crianças com problemas de 
aprendizagem.” 23 

 

Em 1980, o Ambulatório de Saúde Mental do Estado foi inaugurado como parte de um 

programa de ampliação da rede ambulatorial do governo do Estado. Logo depois, começaram a 

funcionar as enfermarias psiquiátricas dos Hospitais Universitários da PUCC e da Unicamp. Em 

1986, a Unidade Psiquiátrica de Urgência, também no Hospital da PUCC. (Campos, 2000) 

Este momento repercutiu na mudança da atuação da Psicologia na Saúde Pública, 

conforme foi relatado no depoimento de uma de nossas entrevistadas: 

 
 “O marco eu acredito que foi nos anos 80, (...) deixar de fazer uma Clínica dentro do Centro de 
Saúde, pra ter uma inserção mesmo mais social, mais histórica, mais cultural dentro da cidade. 
Então ao invés daquele espaço de consultório, começou a se trabalhar com a escola, começou a 
se pesquisar recursos da região que pudessem estar auxiliando, formando parcerias pra gente, 
então a saúde começou a se ampliar. (...) a partir do curso de Saúde Pública, eu acho que houve 
então uma ampliação, não só da área mesmo, do trabalho, também começou uma maior 
articulação com os sanitaristas, com o pessoal da Saúde Pública e o nosso trabalho começou a 
ser um pouco mais integrado, porque até então ficava a Saúde Mental num ‘quartinho dos fundos,’ 
assim como uma coisa, embora dentro do Centro de Saúde, mais ainda com muito pouco, pouca 
interlocução com o pessoal da Saúde.”24 

 

O último momento de mudança mais radical neste processo foi implantação efetiva do 

SUS e a municipalização da saúde, que ocorreu a partir da década de 1990. Isto possibilitou 

grandes avanços na Saúde Pública local. Para exemplificar, optamos contar no vídeo duas 

experiências bem sucedidas, a do Serviço de Saúde Cândido Ferreira e a do CEVI.  

 
 “1990, logo no início da década de 90, tem uma co-gestão entre a Prefeitura e o Cândido Ferreira 
que era um sanatório filantrópico, mas que com a co-gestão passava a ser gerenciado não só pela 
Prefeitura mas (também pelas) Universidades, fizemos todo um trabalho de conselho diretor, 
colegiado que juntava o que tinha em Campinas de Saúde Mental, e a proposta era realmente ele 
ser uma vitrine da reforma psiquiátrica possível com reinserção das pessoas e a possibilidade de 
envolver um trabalho....” 25 
 
“E em alguns Centros de Saúde tem a equipe de saúde mental, então têm psicólogos, tem 
terapeutas ocupacionais e psiquiatras. O CEVI é um serviço de referência, é um serviço que dá 
atendimento a toda cidade, é o único serviço de criança que dá esse atendimento. Então nós 
atendemos os casos encaminhados do Centro de Saúde e do serviço de especialidades: 
neurologia, algumas instituições, a APAE, a ARACAMP, encaminham casos pra gente.” 26 

  
Concluímos a edição do nosso trabalho compartilhando da esperança dos profissionais, 

que nos auxiliaram na construção desse vídeo documentário, fornecendo seus depoimentos e 

informações para a sua ampliação e divulgação, que, como eles definiram, ainda está em 

construção. Essa esperança e envolvimento estão expressos na última fala de Florianita, que 

usamos para fechar o vídeo. 

 
“Então assim a minha, vamos dizer, quase o meu sonho aí é que a gente não tenha mais loucos 
em hospícios. Que a gente não tenha mais hospícios nessa cidade. Que a gente possa cuidar 
das pessoas, (...) consiga ter essa força, essa segurança de trabalhar com as pessoas em 
liberdade. A grande humanização da saúde mental é gente virar gente, ficar fora. Humanizar 
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não é humanizar o hospital, mas as pessoas poderem conviver socialmente.(...) é não ter a 
criança abandonada, jogada e a gente conseguir que as famílias, isso é uma parte da saúde 
mental importante, que a gente consiga restabelecer os convívios, as relações entre as 
pessoas, que a gente não psiquiatrize, psicologize, essas relações... que você não adoeça as 
coisas normais da vida...” 27 

 

Considerações finais 
 

Quando nos propusemos a realizar um documentário em vídeo sobre a História da 

Psicologia em Campinas e no Serviço Público, tínhamos bem claro que este era um meio de 

apresentar ao público uma versão, uma pequena parte da pesquisa ainda em andamento. Assim 

sendo, era fundamental que a partir do material já coletado, pudéssemos elaborar um roteiro que 

apresentasse a um público geral, do qual podem fazer parte: profissionais de Psicologia, alunos, 

usuários da Saúde Pública e outros. Por isso, esse documentário pode servir para estimular os 

telespectadores, conhecedores da História da Psicologia na cidade, a fornecerem mais dados e 

contribuírem para ampliar o trabalho historiográfico que se inicia. 

É fundamental que um documentário como esse, passe os principais pontos que a 

pesquisa aborda e que consiga se comunicar com seu público alvo, usando uma linguagem criativa 

e compreensível. Nossa opção em produzir este vídeo com profissionais gabaritados, dentro de 

suas áreas específicas, foi garantir que tanto tecnicamente, quanto em seu conteúdo, a mensagem 

pudesse atingir o maior número de pessoas possíveis, para o qual este trabalho foi destinado.  

Destacamos a importância dos profissionais de Psicologia conhecerem o percurso da 

atuação da Psicologia na área pública; fato recente e pouco difundido; contribuindo para 

construção de sua identidade, ampliando seu campo de atuação profissional e refletindo sobre sua 

responsabilidade social. Estamos preocupados em produzir conhecimento histórico e compreender 

a Psicologia como uma construção do profissional na sua relação com a sociedade. 

Conseqüentemente a comunidade compreenderá a importância da Psicologia na saúde pública, 

usufruindo mais desse tipo de atendimento, o que contribui para a elevação da qualidade de vida 

da população. 

Buscamos com este trabalho ampliar a discussão sobre a importância do uso da 

linguagem audiovisual para a História da Psicologia no Brasil, para que mais documentários sejam 

produzidos e possam se transformar, cada vez mais, em eficazes meios de comunicação, para a 

divulgação de pesquisas cientificas, tornando-as mais próximas de estudantes e da população. 

 

 

Notas: 

1. VÍDEO: Psicologia no Serviço Público – Reflexos da História, foi lançado em: 27/08/2002, em Campinas SP, Duração: 40 
min. Direção: Fernão Ciampa, Edição: Cristiano, Produção: Paulo Guilarducci, Marilda Castelar e Maria do Carmo 
Cassaniga, Roteiro: Paulo Guilarducci, Fernão Ciampa e Marilda Castelar. Captação de imagens em Mini D, Edição: não 
linear, distribuído em VHS, pelo CRPSP - Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. 
2. Este projeto foi desenvolvido por uma equipe de profissionais especialistas em multimídia e pesquisadores, constituída 
pelo MIS Campinas - Museu da Imagem e do Som de Campinas em Parceria com o CRPSP. Esta parceria foi viabilizada 
pela Comissão de Memória do CRPSP, Coordenada por Carmem Silvia R. Taverna. 
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3. Equipe constituída em abril de 2000: Marilda Castelar (Psicóloga e Pesquisadora do MIS), Maria do Carmo Cassaniga 
(Psicóloga e Pesquisadora do MIS), Daisy Serra Ribeiro (Historiadora e Pesquisadora convidada) Os critérios de 
constituição da equipe, foram o interesse pelo assunto, a disponibilidade e a experiência em trabalhos anteriores. 
4. O Vídeo Documentário “Psicologia no Serviço Publico em Campinas – Reflexos da História”, que também pode ser 
considerado um vídeo didático, considerando o ensino de História da Psicologia. 
5. O pré-roteiro inicial foi modificado e teve também a finalidade de integrar a equipe de pesquisa e de gravação profissional 
que foi contratada posteriormente. Este pré-roteiro continha itens metodológicos de pesquisa e as orientações básicas da 
concepção de vídeo que estava sendo produzido. 
6. PUCC – Pontifícia Universidade Católica de Campinas, sigla atual PUC Campinas. 
7. Fonte: http://www.cosmo.com.br/cidades/campinas/area/caract_cps.shtm#hist. Consulta em 01/072003 
8. Cenas das ruas centrais de Campinas filmadas em preto e branco na década de 1930. 
9. Cenas destas demolições, filmadas na década de 1950. 
10. NASCIMENTO, T. A. Q. R. Memórias da Educação: Campinas (1850-1960) Campinas: Unicamp, 1999, página 77. 
11. Glória Elisa B. Von Pires, cursou a primeira turma de Psicologia. Professora da PUC Campinas da área de Psicologia 
Escolar. Trecho da entrevista editada para o vídeo 
12. Álvaro França de Barros, chegou em Campinas em 1952 foi Orientador Educacional do Colégio Técnico Bento Quirino e 
professor da PUC Campinas. Aposentado. Trecho da entrevista gravada em vídeo em 2001 e editada para o vídeo. 
13. Saulo Monte Serrat, chegou em Campinas por volta de 1961, inseriu as atividades de Psicologia na Escola de Cadetes, 
foi professor da Faculdade de Filosofia, e Coordenador do Curso de Psicologia da PUC Campinas até final da década de 
1970. Trecho da entrevista gravada em vídeo e editada para o vídeo. 
14. Abre-se um bloco a segunda fase do vídeo para contar a história do Curso de Psicologia da PUC Campinas 
15. Luiz Otávio Seixas Queiroz, foi professor e diretor do Instituto até agosto de 1969 quando foi demitido.. Psicólogo 
Clínico. Trechos de frase editada para o vídeo. Trecho da entrevista gravada em vídeo e editada para o vídeo. Trecho da 
entrevista editada para o vídeo. 
16. Raquel Teixeira, Assessora no Gabinete do Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Campinas. Ingressou no 
Curso de Psicologia em 1972, e na Prefeitura em 1977. Trecho da entrevista editada para o vídeo. 
17. Gerald Gregory Junior foi professor da área Organizacional na PUC Campinas, é psicólogo Clínico 
18. Aguinaldo Aparecido Néri, foi aluno, e é professor na PUC Campinas Consultor de Empresas 
19. Raquel Teixeira, trecho da entrevista editada para o vídeo. 
20. Aguinaldo Aparecido Neri, trechos da entrevista editada para o vídeo. 
21. Florianita Coelho Braga Campos, professora da PUC Campinas e Assessora na Secretaria de Saúde  
22. Celiana Costa Pinheiro Telles Silva, ingressou na Prefeitura em 1978, é psicóloga do CEVI – Centro de Vivência Infantil, 
um Centro de Referência Secundário especializado em receber crianças. 
23. Maria da Glória Coelho de Oliveira, é Psicóloga Clínica da Secretaria Municipal de Saúde do Centro de Saúde de Barão 
Geraldo, iniciou suas atividades no Ambulatório do Estado. Trecho da entrevista editada para o vídeo 
24. Maria da Glória Coelho de Oliveira, trecho da entrevista editada para o vídeo 
25. Florianita Coelho Braga Campos, trecho da entrevista editada para o vídeo 
26. Isabel Santiago Sampaio, psicóloga do CEVI – Centro de Vivência Infantil, ingressou na Prefeitura em 1978. 
27. Florianita Coelho Braga Campos, trecho da entrevista editada para o vídeo 

 

 

Referências bibliográficas 
 
BARÃO, A. C., CASTELAR, M., FARDIN, S. A., LIMA, M. C. C.A. e TOLEDO, O. A. "História Oral e 
os Desafios da Linguagem Audiovisual", Rio de Janeiro: Anais do Xth Internacional Oral History 
Conference, Vol. 1, RJ, 1998. p 486-495. 
 
BAIRON, S. Multimídia. São Paulo: Global, 1995. 
 
BENJAMIN, R.; CONTAGEM, R. “O uso da técnica do Vídeotape no registro da informação viva: os 
contadores de história de São Severino dos Macacos”. In: BENJAMIN, R. A Fala e o Gesto: 
ensaios de Folkcomunicação sobre narrativas populares. Recife: Imprensa Universitária, 1996. 
 
BADARÓ, Ricardo S. C. Campinas: o despontar da modernidade. Campinas: CMU/ Unicamp, 
1996. 
 
CAMPOS, Florianita Coelho Braga, O Modelo da reforma psiquiátrica brasileira e as modelagens 
de São Paulo, Campinas e Santos. Tese de Doutorado, Fac. Ciências Médicas, Unicamp, 2000. 
 
COMPARATO, D. Roteiro Rio de Janeiro: Nórdica, 1983.  
 
COMPARATO, D. Da Criação ao Roteiro. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.  
 

http://www.cosmo.com.br/cidades/campinas/area/caract_cps.shtm#hist


CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA HELENA ANTIPOFF - CDPHA 

 

180 

HALBWACHS, M. A Memória Coletiva. Vértice - Revista dos Tribunais, São Paulo, 1990. 
 
LE GOFF, J. História e Memória. Campinas: Unicamp, 1996. 
 
MEIHY, J.C.S.B, Manual de História Oral. 2 ed. São Paulo: Loyola, 1998. 
 
PEIXOTO, C.E. "Caleidoscópio de imagens: uso do vídeo e a sua contribuição à análise das 
relações sociais". In: FELDMAN-BIANC, B; LEITE, M. M. (orgs) – Desafios da Imagem. Fotografia, 
Iconografia e Vídeo nas Ciências Sociais. Campinas: Papirus, 2 ed., 2001. 
 
PORTELLI, A, O que faz a História Oral diferente. Proj. História, São Paulo, n o 14, fev. 1997. 
 
NASCIMENTO, T. A. Q. R. Memórias da Educação: Campinas (1850-1960) Campinas: 
Unicamp,1999. 
 
NORA, P. “Entre Memória e História: a problemática dos lugares”. Revista Projeto História, PUC-
SP, São Paulo, n o 10, dez., 1993. 
 
Site http://www.cosmo.com.br/cidades/campinas/area/caract_cps.shtm#hist. Consulta em 
01/072003 

http://www.cosmo.com.br/cidades/campinas/area/caract_cps.shtm#hist


CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA HELENA ANTIPOFF - CDPHA 

 

181 

 

ESCOLA FUNDAMENTAL PARA A CRIANÇA DA ROÇA: um 
contraponto entre a pedagogia de Helena Antipoff e a Pedagogia 

da Escola Estadual Fundamar (Paraguaçu-MG) 
 

Maria Lúcia Prado Costa  
Maria do Carmo Xavier  

 

Palavras-chave: educação rural – I.S.E.R. - artesanato 

 

Introdução 

 

A Escola Estadual Fundamar, criada em 1984, em área rural do município de Paraguaçu, 

Sul de Minas, constitui hoje a principal referência no estado de Minas Gerais de nucleação de 

ensino rural, estatuto que lhe conferiu o Prêmio Criança 2002 da Fundação Abrinq pelos Direitos 

da Criança. Resultado da parceria entre a entidade instituidora, Fundação 18 de Março – 

Fundamar, uma ONG, sediada em Belo Horizonte, e da Secretaria de Estado da Educação de 

Minas Gerais, desde 1989, a Escola Fundamar atende hoje a 500 alunos, filhos de trabalhadores 

rurais dos municípios de Paraguaçu e de Machado. Seu atendimento é em horário integral, 

congregando à escolarização formal de creche (a partir de 1 ½ ano de idade) à 8ª série do ensino 

fundamental o ensino de arte-educação e artesanato, além dos serviços de transporte casa-escola; 

alimentação; atendimento médico-odontológico e ainda, o trabalho social com as 245 famílias de 

trabalhadores rurais. 

No turno de ensino de arte-educação e artesanato em retalho, papel artesanal, fiação, 

bordado, tricot, crochê, horta, marcenaria, cestaria em palha, cerâmica e atividades 

complementares de biblioteca, música, datilografia e digitação, e ainda recreação, as crianças 

trabalham sob a coordenação de monitores-artesãos e projetos pedagógicos.  

A Escola Fundamar é instalada num território de 80 ha, sendo a metade destinada a 

cultura agrícola para sua auto-sustentação;ocupa galpões com salas de aula e oficinas separadas 

por jardins, áreas verdes e quadras esportivas, apresentando alguns aspectos que nos remetem à 

Fazenda do Rosário, a Helena Antipoff e ao I.S.E.R. – Instituto Superior de Ensino Rural, da 

década de 50. Um paralelo entre ambas as experiências, a pedagogia de Helena Antipoff e a 

pedagogia da Escola Fundamar, é o objeto desta reflexão que apresentamos. 

A possibilidade de estabelecer uma interlocução com a experiência do I.S.E.R. (1955-

1970), em Ibirité, coordenada por Helena Antipoff, pioneira como problematizadora e gestora de 

uma pedagogia para a infância da roça em Minas Gerais, a partir da formação de professores, 

orientadores e supervisores de escolas rurais, poderá servir como contraponto para a re-

interpretação do projeto Escola Fundamar. Esta convicção se fortalece ainda mais quando se 
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constata que antes e depois do I.S.E.R. não houve nenhum movimento de política social de 

educação rural de nível básico (hoje equivalente ao primeiro ciclo do ensino fundamental) que 

sequer se aproximasse da amplitude alcançada pelo Instituto, o qual mobilizou educadores de todo 

o Brasil.1 

Críticas a pouca consistência das políticas de educação rural que antecederam ao 

I.S.E.R. nos são apresentadas pela própria educadora: 

 

“É altamente prejudicial e deprimente a falta de continuidade com que foram lançados os 
movimentos ruralistas, tais como a “Educação de Base”, a Comissão Brasileiro-Americana de 
Educação das Populações Rurais (CNER), treinamento de professor rural em cursos intensivos de 
férias e semestrais, o Serviço Social Rural (SSR) e tantos outros”.2 (Antipoff,1966). 

 

Há por certo quem se lembre do importante trabalho feito pela ACAR – Associação de 

Crédito e Assistência Rural, em Minas Gerais, e especificamente no município de Paraguaçu nos 

anos 50 e 60, mas este não visava diretamente a educação primária formal da clientela rural. O 

primeiro escritório da ACAR em Minas Gerais foi criado em 1949 e o de Paraguaçu data de 

03.11.56. Segundo alguns autores, o projeto de extensionismo rural brasileiro capitaneado pela 

ACAR surgiu como uma reação ao fracasso da educação rural, tendo sido definido pelos seus 

idealizadores como um processo de educação extra-escolar. (Queda & Szmrecsanyt, 1976) 

Os objetivos do I.S.E.R.² são reafirmados no documento que comemora o 15º aniversário 

da instituição (1970) e seriam os seguintes: 

 

“. funcionar como centro social da comunidade rural; 
. realizar pesquisas sociais; 
. formar líderes rurais e auxiliares de comunidade e especialistas em educação de base; 
.especializar dirigentes e educadores para obras de menores normais e excepcionais em zonas 
rurais; 
. formar professores para as escolas normais rurais, cursos normais; 
. realizar cursos complementares, agrícolas, industriais, economia doméstica e outros, cursos de 
treinamento bem como de supervisores e orientadores do ensino rural; 
. orientar os administradores municipais no conhecimento e solução dos problemas rurais; 
. elaborar projetos-pilotos destinados à organização de comunidades rurais, centros sociais e 
centros de treinamentos; 
. elaborar planos para a criação ou funcionamento de instituições que se destinam a trabalhar pelo 
bem-estar rural, bem como programas e métodos de trabalhos para ginásios e colégios normais 
rurais e centros de treinamento; 
. trabalhar pela execução de serviços que visem a assistência integral ao homem do campo, 
incluindo os aspectos cultural, sanitário, econômico, social e espiritual; 
. divulgar, por todos os meios, especialmente através de publicações regulares e avulsas, 
conhecimentos úteis à vida rural, bem como resultados de trabalhos e pesquisas realizadas.” 3 

 

Como se depreende deste documento, os objetivos do I.S.E.R. eram bastante amplos, 

envolvendo não só o ensino regular primário, como a organização da comunidade em torno de um 

projeto educacional arrojado, que permeasse todas as instâncias da vida social dos grupos 

envolvidos. 

Segundo este mesmo documento, foram autores do projeto do I.S.E.R.: Amaral Fontoura, 

representante do Estado do Rio de Janeiro, Helena Antipoff, representante do Estado de Minas 
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Gerais, Manuel Bergström Lourenço Filho, do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura da 

UNESCO. Tais informações nos levam a supor ser esta instituição resultante de acordos bastante 

sofisticados. Observe que Lourenço Filho (1897 – 1970) é figura destacada juntamente com 

Fernando de Azevedo (1894 – 1974) e Anísio Teixeira (1900 – 1971) no movimento educacional da 

Escola Nova, lançado em 1933. Como se sabe a vinda de Helena Antipoff para Minas Gerais, em 

1929, se insere dentro do movimento da Escola Nova. 

Contando com o irrestrito apoio do Poder Público e das elites mineiras, que tão bem 

souberam aglutinar em torno de seus ideais, Helena Antipoff desenvolveu seu trabalho pela 

educação rural exatamente nos anos 50, década marcada por intenso êxodo rural em Minas 

Gerais e no Brasil.4 Assim, seu trabalho parece ter o objetivo explícito de reverter o movimento de 

esvaziamento dos campos através da educação – objetivo no mínimo ingênuo aos nossos olhos de 

hoje, mas por certo, coincidente com a ideologia das elites da época.  

Para tanto o I.S.E.R. implementou um currículo de formação de professores, orientadores 

e supervisores rurais que incluía como disciplinas: Direito Administrativo; Sociologia; Economia 

Rural; Cooperativismo; Enfermagem; Biologia; Metodologia de Língua Pátria, de Matemática, de 

Geografia; de História e de Ciências, além, evidentemente de Psicologia, disciplina em que Helena 

Antipoff era especialista. 

A historiadora Maria Helena de Oliveira Prates, em texto sobre a Escola de 

Aperfeiçoamento, assim descreve a disciplina de Psicologia, ministrada por Helena Antipoff: 

 

“O ensino da Psicologia partia da própria história do desenvolvimento dessa disciplina para passar 
a estudar a sua importância para o educador e os conceitos básicos e os fenômenos psíquicos que 
lhe eram relevantes: motricidade, sensação, imagem e tipos imaginativos, percepção, atenção, 
instintos e emoções, interesses, atividades, fadiga, linguagem gráfica e falada, memória, 
aprendizagem, testemunho, inteligência, etc. O estudo desses conceitos e fenômenos era 
acompanhado pelos respectivos métodos de sua investigação, pertencendo ainda à cadeira de 
Psicologia o estudo da Estatística: vivia-se uma época de mensuração, de utilização da 
psicometria. Não há muito Binet e Simon (o mesmo que veio dar curso na Escola de 
Aperfeiçoamento) haviam criado, em Paris, as primeiras escalas e testes de medida de 
inteligência.” (Prates. 2000; 76) 

 
Portanto é de se presumir que o programa de Psicologia ministrado no I.S.E.R. seguia a 

mesma filosofia, referendada em sérios estudos teóricos sobre o que de mais moderno havia sobre 

o tema. Mas além da seriedade teórica, os cursos do Instituto se destacavam pelo compromisso 

com a parte prática, muito a gosto da Escola Nova. Traziam para dentro do processo educativo a 

ação, o “ativo”, o “fazer”, a experiência do real. Segundo se depreende de relatos informais, no 

I.S.E.R., as alunas recebiam uma área de terra, denominada “granja”, e eram estimuladas a 

desenvolver projetos associando a produção agrícola aos estudos teóricos a ela referentes. 

A prática do artesanato, com o aproveitamento da matéria-prima rural, a valorização da 

cultura popular eram preocupações constantes de Helena Antipoff, segundo as fontes consultadas. 

Seguidora do pensamento de Pestalozzi (1746-1827), tinha sempre em mente a frase do mestre: 

“Penso porque tenho mãos”. 
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Na Escola Fundamar a pedagogia das oficinas – marca que a distingue de outras 

experiências de educação integral – tem alguns pontos em comum com a pedagogia vivenciada na 

Fazenda do Rosário, desde que, neste paralelo, se relevem a genialidade de Helena Antipoff e o 

profundo embasamento teórico e intelectual de seus colaboradores, todos educadores de renome. 

Na Fazenda do Rosário as oficinas da escola rural obedeciam aos seguintes princípios: 

“aprender fazendo, respeito à atividade espontânea do estudante, importância ao trabalho manual 

para o desenvolvimento intelectual, incentivo à criatividade e à cooperação, registro do trabalho em 

diários e gestão democrática” (Campos, 1995). E tais princípios coincidentemente o leitor poderá 

identificar no documento “Memorial de um projeto de Arte-Educação para Crianças do Meio Rural: 

Escola Flundamar”, onde se lê: 

 

“Cada oficina se reverte, nas diversas fases de sua história, das características pessoais e 
profissionais do seu monitor: a organização do ambiente; a proposição da rotina; a pesquisa do 
potencial de cada grupo de alunos; a forma de interação com as crianças; a escolha do objeto a ser 
confeccionado e a técnica a ser usada variam de acordo com o perfil do artesão-educador. Sua 
inventividade, suas referências culturais, seu senso estético, sua capacidade de concretizar idéias, 
e principalmente, a reflexão sobre o sentido de sua arte para si e para as crianças é que são a 
matéria-prima principal da pedagogia das oficinas da Fundamar. Mesmo num contexto escolar – ou 
principalmente por isso – as oficinas de arte-educação só se viabilizam pela emancipação do 
artesão-monitor como sujeito e autor de sua prática.” 

 

É curioso identificar que na década de 40, Helena Antipoff já desenvolvia a pedagogia de 

projetos – tendência hoje tida como novidade para muitos educadores. Diz Antipoff: 

 

 “Grande é a preocupação dos cursos normais regionais em dar ao currículo a necessária coesão 
entre todas as matérias escolares, e permitindo que professores e alunos e colaboradores da 
instituição contribuam para o desenvolvimento de alguns projetos que surjam em resposta a tantas 
necessidades que apareçam na realidade cotidiana.”  

 

Relatando sobre um projeto de instalação de uma bomba d’água na Fazenda do Rosário, 

conclui:  

 

“Geografia, Higiene, Agronomia, Matemática, Física, Português, Desenho – tudo ficou 
arregimentado e englobado no estudo do assunto, vivamente sentido por todos, desde a cozinheira 
até o médico assistente, tendo as aulas o fito verdadeiramente científico de compreender e 
selecionar de maneira mais econômica e eficiente o problema d’água e seu abastecimento na 
Fazenda do Rosário.” (Antipoff, 1950; 83) 

 

Os cursos ministrados no I.S.E.R. não se restringiam entretanto aos limites da Fazenda 

do Rosário. Apesar de não usar o conceito formalmente, Helena Antipoff entendeu como ninguém 

o potencial do extensionismo rural, incentivando seus alunos- supervisores a desenvolver ações de 

saúde, saneamento e lazer junto à comunidade de Ibirité. Estes mesmos objetivos direcionam as 

relações entre a Fundamar e sua comunidade, trazendo o tempo e o espaço destas famílias e 

bairros rurais como objeto permanente de estudo e pesquisa dos alunos (Projeto Cadernos de 

Estudos Sociais, recentemente patrocinado pela Fundação Abrinq): promovendo eventos na escola 
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e na comunidade, como campanha e coleta de lixo reciclável; coordenação da Pastoral da Criança 

no município; apresentação da fanfarra, coral e Grupo de Pastorinhas; acompanhamento dos 

grupos de catequese e oração em determinados pólos; promoção de campanhas de vacinação – 

inclusive anti-rábica; visita a todas as famílias atendidas pela Escola e parcerias com a Escola 

Agro-técnica Federal de Machado e outras instituições afins. 

Também temos em comum com a Fazenda do Rosário o atendimento à Educação Infantil 

no meio rural. Era preocupação de Antipoff; “Além de escolas do curso primário, que será 

precedido pelo pré-primário, ou seja, jardim de infância e escola maternal, haverá para os menores 

uma creche e um berçário (estes dois últimos ficarão a cargo do Posto de Puericultura)” (Antipoff, 

1947; 20) 

Outro item interessante para este paralelo que apresentamos é referente ao conceito da 

escola rural como diferenciada ou não da escola urbana. Antipoff se colocava numa posição 

intermediária, achando que nos dois primeiros anos de escolarização não haveria diferenças entre 

a escola rural e a urbana, entretanto: 

 “já com 10-12 anos os educandos deveriam receber uma orientação diferente da do meio urbano, 
infinitamente mais prática em relação às necessidades do meio rural” (...) “Tenho para mim que na 
escola rural o aluno necessita mais do que na urbana da educação científica. Somente com o 
auxílio da ciência será ele capaz de resolver muitos dos seus problemas da vida prática 
relacionados com a agricultura, a criação, indústrias rurais, etc.” (Antipoff, 1958; 125).  
 

Observe que a diferenciação proposta por Helena Antipoff se direcionava no sentido de 

privilegiar e sofisticar o ensino rural e não no sentido oposto de uma facilitação e empobrecimento 

curricular. 

Concluindo este paralelo poderíamos afirmar que a Escola Fundamar tem em comum 

com a Fazenda do Rosário: a prática do artesanato e da arte-educação; a pedagogia de projetos; a 

extensão comunitária e o atendimento à educação infantil. Dessa maneira, Helena Antipoff é uma 

referência obrigatória e sempre reverenciada para a Escola Fundamar, assim como deve ser para 

todos os educadores envolvidos com o ensino fundamental rural. Entretanto, críticas a ela sempre 

existiram, tanto contemporâneas, quanto posteriores à sua intensa e diversificada vida intelectual e 

profissional. Se quando de sua chegada a Belo Horizonte (1929), a convite do Governador Antonio 

Carlos de Andrada, havia certo preconceito quanto sua origem e suposta vinculação aos 

comunistas, hoje, as críticas têm outra conotação. 

Nos diversos textos que escreveu especificamente sobre o ensino rural, podemos 

desvelar hoje a ideologia da educadora sobre o homem do campo que “precisaria ser preparado 

para uma vida menos dependente das contingências precárias do meio rural, que o fazem fugir 

para a cidade”. Por mais de uma vez encontramos nos textos expressões como: “centros de 

urbanização do meio rural”; “urbanização do ensino rural”; “civilizar os ambientes rurais”. Em 

discurso para a primeira turma de formandas do Curso Normal Regional, em 05.12.1953, as 

qualifica como “elite do povo mineiro” e acrescenta: “As populações do campo reclamam vossa 

existência para seus filhos, nus, famintos, doentes e ignorantes.” (grifos nossos) 
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Aqui se delineia uma das nossas hipóteses: em que medida a pedagogia estruturada por 

Helena Antipoff para a infância rural estava impregnada da visão da elite sobre o homem do 

campo. Em que medida o discurso do I.S.E.R. é um discurso “sobre o outro” que se sobrepõe à 

expressão do outro, e se fez à revelia da participação dos sujeitos a quem se destinava? Em 

síntese: em que medida a não compreensão – propositada ou involuntária – sobre a luta de classe 

e os mecanismos da exclusão social comprometeram todo o sofisticado arcabouço teórico e 

metodológico da pedagogia engendrada por Helena Antipoff para o homem rural? 

Assim nos valendo da análise da Maria Teresa Lousa da Fonseca, sobre o extensionismo 

rural no Brasil, poderíamos levantar a hipótese de que a ideologia da Helena Antipoff para a 

educação rural, nos anos 40, mantinha o mesmo caráter conservador e escolanovista dos 

precursores dos anos 20-30. 

 
“Estes propunham um determinado tipo de escola que atendesse as orientações do “ruralismo 
pedagógico”. Propunha-se uma escola integrada às condições locais, regionalista, cujo objetivo 
escolanovista reforçava esta posição de escola colada na realidade, baseada no princípio de 
adequação e assim colocava-se ao lado das forças conservadoras. Isto porque “a fixação do 
homem no campo”, a “exaltação da natureza agrária do brasileiro” faziam parte do mesmo quadro 
discursivo com que a oligarquia defendia seus interesses.” (Fonseca, 1982; 55) 

 

Nossa hipótese é de que Helena Antipoff não fugiu a este padrão.  

A crítica a ela, hoje, também se estende à mitificação do campo, como ambiente de 

redenção dos conflitos sociais, tão presente na ideologia de Antipoff. Esta vertente é assim 

analisada pela educadora Regina Helena de Freitas Campos:  

 

“(...) como grande parte dos pedagogos progressistas da época, Antipoff também pensava que 
o local apropriado para os “excepcionais”, sobretudo para os “excepcionais sociais”, seria o 
meio rural. O campo ofereceria melhores oportunidades para o desenvolvimento das 
habilidades para o trabalho manual e intelectual em tarefas culturalmente significativas. Mais 
que isto, o próprio contato com a natureza ajudaria na formação do caráter das crianças e do 
adolescentes.” (grifos nossos) (Campos, 1995; 66) 

 

Se a Escola Fundamar e o I.S.E.R. apresentam como pontos coincidentes a verticalidade 

de seus projetos institucionais; o aporte de recursos públicos; a pedagogia de projetos; o fazer 

artesanal como fonte de reflexão intelectual; o registro da prática dos educadores como 

instrumento de constituição de uma pedagogia; a extensão comunitária; o atendimento à educação 

infantil, e mesmo que equivocadamente o slogan de fixação do homem no campo, ambas têm 

também fortes traços de diferenciação entre si: 

• enquanto o I.S.E.R. e a Fazenda da Rosário criavam artificialmente um “ambiente rural” para 

alunos egressos das cidades; a Escola Fundamar atua com crianças que vivem de fato ou são 

egressas do meio rural, e cujas famílias apresentam diversas situações de inserção nas 

relações sociais de produção; 

• enquanto o I.S.E.R. entendia a escola rural como diferenciada da escola urbana, a Escola 

Fundamar não privilegia a distinção entre ambos territórios, construindo seu projeto político 
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político-pedagógico nos termos hoje preconizados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(MEC-1998), referência geral para todas as escolas públicas do País; 

• enquanto o I.S.E.R. idealizava a relação harmônica entre o homem e seu meio, a Escola 

Fundamar procura desenvolver uma pedagogia em que as contradições entre o homem e o 

seu meio sirvam com objeto de constituição de identidades dos sujeitos. 

 

Conclusão 

 

A compreensão do alcance e dos limites do trabalho do I.S.E.R – marco mais significativo 

do ensino rural em Minas Gerais e provavelmente no Brasil – por certo, enriquece nosso olhar 

sobre nossa prática pedagógica na Escola Estadual Fundamar, principalmente no que ser refere à 

participação da comunidade no desenho desta pedagogia. 

Assim, o estabelecimento de conexões entre a proposta política de uma significativa 

experiência de educação rural, mas centrada na subordinação do sujeito aos conteúdos 

programáticos, e seus poucos resultados efetivos poderá nos servir de alerta para construção de 

uma pedagogia que dê centralidade ao sujeito. Esta nos obriga a um olhar atento à cultura, aos 

juízos de valor, às idiossincrasias e às possibilidades de emancipação das comunidades rurais 

com que atuamos.  

 
Notas: 
1. Por exemplo, nos diários das alunas do ISER de 1.956 são identificados educadores não só de Minas Gerais, como 
também do Rio Grande do Norte, Bahia, Goiás, Ceará. Os diários pertencem ao fundo de arquivo da Fundação Helena 
Antipoff.  
2. Em 1970, em plena ditadura militar, o I.S.E.R. é substituído pela Fundação Educacional de Educação Rural que passa a 
integrar o Sistema Estadual de ensino oferecendo principalmente assessoria ao Conselho Estadual de Educação. 
3. Encontro Comemorativo dos XV Anos do ISER (1955-1970). Coletânea das Obras Escritas de Helena Antipoff. Educação 
Rural. Vol IV. BH. 1992. P. 195. 
4. Analisando o fenômeno da urbanização o historiador Boris Fausto (1995) informa que em 1950 a maioria da população 
brasileira passa a ser urbana (51,5%), em contraste com os 16% de habitantes que viviam em cidades, em 1940. “A 
transição foi bastante rápida a partir dos anos 50” (p. 534) 
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Introdução 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma contribuição da psicanálise ao 

problema das queixas escolares. A partir da prática de supervisão de um estágio intitulado 

Diagnóstico e Tratamento das Queixas Escolares em uma clínica escola pretende-se problematizar 

os diversos encaminhamentos de crianças com algum tipo de queixa escolar para atendimentos 

psicológicos.  

Partindo de uma orientação lacaniana, buscarei demonstrar, através de apresentação de 

fragmentos de alguns casos clínicos, duas contribuições fundamentais da psicanálise nesta 

investigação: o desvelamento do efeito segregativo da oferta de significantes provenientes do 

discurso médico e psicológico aos sujeitos que fracassam na escola e a importância da operação 

de singularização, através da escuta analítica, destas queixas escolares.  

 

Os efeitos segregativos da oferta de significantes às crianças que fracassam na escola 

 

A prática de supervisão de estágio em uma Clínica escola1 onde supervisiono um estágio 

clínico para alunos do último ano em Psicologia, me permite constatar o grande número de 

crianças encaminhadas para tratamento psicológico em função de alguma queixa escolar. Esta 

queixa nos chega formulada de duas formas distintas: uma primeira, relacionada ao 

comportamento das crianças na escola. Neste grupo encontramos aqueles alunos nomeados como 

agressivos, desatentos, hiperativos, sem limite etc. A segunda, refere-se à dificuldade de 

aprendizagem da criança em algum conteúdo pedagógico específico, principalmente, na leitura e 

na escrita e nos cálculos matemáticos básicos.  

Em ambos os tipos de queixa o que tem nos chamado a atenção é a oferta de 

significantes provenientes do discurso médico e psicológico para explicar os impasses que as 

crianças enfrentam em seu processo de escolarização. Assim, não é raro recebermos 

encaminhamentos de crianças nomeadas pela escola como portadora de déficits cognitivos os 
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mais diversos, como, déficit de atenção, déficit de memória, déficit de inteligência etc. e, também, 

nomeadas como crianças desajustadas e problemáticas. Ao recebermos estes encaminhamentos 

percebemos que a prática, comum às escolas, de ofertar significantes provenientes do discurso 

científico ao comportamento inadequado do aluno, tem como principal efeito o silenciamento dos 

sujeitos, uma vez que promove a captura imaginária aos significantes que vêm do Outro. Além 

disso, este tipo de prática está sustentada em diagnósticos precoces, imprecisos e sem 

consistência teórica. Demonstram, ainda, o anonimato e a generalização que estas crianças são 

tratadas em sua vida escolar, já que todas passam a apresentar o mesmo problema. Assim, é 

comum recebermos crianças que apresentam comportamentos os mais diversos na escola 

nomeados como hiperativas. O problema deste tipo de nomeação é que além do confinamento da 

subjetividade ao silêncio, tal como dito anteriormente, impede que se investigue qualquer outro tipo 

de fator que possa interferir nos problemas escolares, dentre eles, a própria oferta pedagógica e a 

qualidade do ensino ministrado na agência educativa.  

A fim de melhor demonstrar os efeitos segregativos desta oferta de significantes 

recorrerei ao conceito de sujeito com o qual opera a Psicanálise. 

 

O sujeito da Psicanálise 

 

Fink, partindo de uma orientação lacaniana, busca definir o conceito de sujeito para a 

Psicanálise por oposição ao conceito de sujeito de outros campos de saber. Isto nos indica que se 

trata de algo que só poderá ser apreendido pela sua negatividade e não pela sua positividade. Este 

sujeito a que a Psicanálise se refere falta substância estando, portanto, marcado por uma falta-a-

ser.  

Assim, o autor busca, primeiramente, definir o conceito de sujeito contrapondo-o ao de 

indivíduo e ao conceito de sujeito da consciência tal como formulado na Filosofia e na Psicologia. 

O sujeito da Psicanálise é diferente do eu. Para a Psicanálise o eu é fruto das identificações, da 

cristalização ou sedimentação de imagens ideais, construído a partir do que Lacan denominou 

como estágio do espelho. O estágio do espelho é um momento psíquico situado entre os primeiros 

seis e dezoito meses de vida, durante o qual a criança antecipa o domínio de sua unidade corporal 

através de uma identificação.2 A partir daí essas imagens são investidas e se tornam carregadas 

de interesse e valor libidinal para a criança. O eu torna-se, assim, um lugar de fixação e de ligação 

narcisística.  

Outra oposição: o sujeito lacaniano não é o sujeito do enunciado. O sujeito que interessa 

à Psicanálise não é o sujeito gramatical de uma frase, uma vez que este sujeito emissor de 

mensagem se confunde com o eu. Na verdade, o sujeito da Psicanálise não aparece em nenhum 

lugar no que é dito. Ele apresenta uma característica fundamental de transitoriedade, uma vez que 

não apresenta algum tipo de existência permanente, ou algum tipo de substância ou substrato. O 

sujeito da Psicanálise é o sujeito do inconsciente, que tal como Freud o percebeu, aparece nas 
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formações do inconsciente, atos falhos, chistes, sonhos etc., trazendo algum tipo de intenção 

estranha e fazendo um furo no discurso consciente. Nas palavras de Fink, 

“O sujeito do inconsciente manifesta-se no cotidiano como uma irrupção transitória de algo 
estranho ou extrínseco. Em termos temporais, o sujeito aparece como uma pulsação, um impulso 
ou interrupção ocasional que imediatamente se desvanece ou se apaga, “expressando-se”, desta 
maneira, por meio do significante”. (Fink, 1998; 63). 
 

Assim, como nos diz Fink, o mais notável do sujeito freudiano é que ele desponta apenas 

para desaparecer quase instantaneamente. Não há nada de substancial a respeito desse sujeito: 

não há nenhum ser, nem um substrato ou permanência no tempo. De acordo com o autor, esse 

sujeito fugaz, Lacan o extraiu do sujeito cartesiano, o sujeito do cogito que, igualmente, ao sujeito 

freudiano tem uma existência efêmera. De acordo com Fink, o sujeito cartesiano surge toda vez 

que ele diz para si mesmo: “Eu penso”. Ele repete as palavras “Eu penso” a fim de certificar-se de 

sua existência. Portanto, sua existência dura o tempo do enunciado se evaporando ao final dele. É 

o fato de pensar que serve como base de sua existência. Lacan concentra sua análise na natureza 

pontual e evanescente do sujeito cartesiano e vira ao avesso o sujeito de Descartes. Vira ao 

avesso, primeiro, ao apontar que o pensamento é inconsciente. Seguindo a tradição freudiana 

Lacan demonstra que o pensamento do eu é mera racionalização consciente e opera no 

desconhecimento da verdade inconsciente. Além disso, o sujeito de Descartes que diz “Eu” 

corresponde ao nível do eu que, como dito anteriormente, não é o sujeito da Psicanálise. Este eu 

acredita-se senhor de seus próprios pensamentos e autor de suas própria idéias.  

Entretanto, torna-se importante lembrar que Lacan não se propôs a oferecer um conceito 

de sujeito com existência verdadeira ou substancial, ao contrário disso, ele ressalta a divisão do 

sujeito. Para ele, definitivamente, o sujeito da psicanálise é sua própria divisão: dividido entre o eu 

e o inconsciente, entre o consciente e o inconsciente, entre seu desejo e seus ideais etc. 

Soler, ao marcar as similaridades e dissimetrias entre o sujeito em Freud e Descartes nos 

lembra que o sujeito do cogito é o sujeito do pensamento e da certeza, uma vez que a certeza de 

sua existência está assegurada pela certeza de seu pensamento, mesmo que esta certeza seja 

independente da verdade. Por sua vez, exemplifica o sujeito freudiano com o paciente que 

demanda tratamento. Como diz, este é alguém que sofre. Portanto, não é o sujeito da verdade que 

busca um tratamento e sim o sujeito do afeto. Propõe o seguinte cogito do paciente “Eu sofro, logo 

sou”. Não é o sujeito da certeza, ao contrário, é alguém em dúvida, dividido, que não sabe o que 

lhe está acontecendo, não sabe o motivo de seu sofrimento.Não sabe porque faz algumas coisas 

que lhe traz sofrimento e repetidamente nos diz que algo lhe escapa. Portanto, há uma dessimetria 

referente à certeza entre o sujeito cartesiano e o sujeito da psicanálise. O primeiro define-se na 

certeza do pensamento, enquanto que o segundo é marcado pela sua divisão. 

 
“Comecei dizendo que Freud era cartesiano; agora devo acrescentar que ainda assim Freud 
subverteu o sujeito de Descartes, porque o sujeito cartesiano, na medida em que é sujeito de 
pensamento, significa autoconsciência e mestria. O sujeito de pensamento, como pensamento 
inconsciente significa o sujeito como escravo, não mestre; o sujeito assujeitado ao efeito de 
linguagem. É um sujeito subvertido pelo sistema de significantes”. (Soler, 1997; 55). 
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Assim, Soler, seguindo uma orientação lacaniana, afirma que o sujeito da psicanálise não 

é nada, não tem substância, ao contrário, ele é um significante. Há uma diferença, uma divisão 

entre o ser vivo e o sujeito, ou em outras palavras entre a pessoa e o sujeito. O sujeito da 

psicanálise é atravessado pela linguagem, ele é um efeito do significante e não um agente e se 

constitui no campo do Outro a partir das operações de alienação e separação. 

 

O movimento de constituição do sujeito: alienação e separação 

 

Falar do sujeito é necessariamente falar do Outro, como aquele que o precede e oferece-

lhe um lugar na linguagem. O Outro tem, portanto, uma anterioridade lógica em relação ao sujeito. 

Para a teoria psicanalítica o sujeito se constitui a partir do Outro, no campo do Outro, caracterizado 

como o tesouro dos significantes, ou seja, o lugar de onde provêm os significantes que determinam 

o sujeito. Este Outro é quem nomeia o sujeito, fala sobre ele antes de seu próprio nascimento. 

Lacan assim define esse campo do Outro no Seminário 11: “O Outro é o lugar em que se situa a 

cadeia do significante que comanda tudo que vai poder presentificar-se do sujeito, é o campo 

desse vivo onde o sujeito tem que aparecer” (Lacan, 1964;194).  

De acordo com Laurent, a alienação e a separação são duas operações lógicas de 

constituição do sujeito.  

A alienação consiste no fato de que o sujeito, não tendo identidade, tenha de identificar-

se a algo. No entanto, o sujeito nunca consegue representar-se totalmente em um significante uma 

vez que só existem representações parciais. Assim, a união do sujeito com o Outro deixa uma 

perda: se o sujeito tenta encontrar-se no Outro, só pode encontrar como uma parte perdida. Ele 

fica petrificado por um significante mestre (S1) e perde alguma coisa.  

É esse caráter de fixação, petrificação pelo significante-mestre, significante de sua 

primeira e fundamental identificação que Soler ressalta ao dizer que o sujeito tem somente uma 

escolha: petrificar-se num significante ou deslizar no sentido. A alienação, portanto, implica em 

uma petrificação, uma identificação fixada por um significante e um sentido. De acordo com autora, 

o que Lacan chama de um sujeito petrificado pelo significante é um sujeito que não faz quaisquer 

perguntas.  

A alienação tem um caráter estrutural para o sujeito neurótico sendo um destino ligado à 

fala. Como nos diz Fink, ao assujeitar-se ao Outro a criança ganha algo: torna-se um dos sujeitos 

da linguagem, mas por outro lado, perde parte de seu ser. Este é o preço a se pagar por se tornar 

um sujeito, permitir que um significante o substitua. Essa é uma escolha forçada, como nos diz 

Lacan. A alienação representa a instituição de uma ordem simbólica e a atribuição de um lugar ao 

sujeito nessa ordem. O sujeito evanescente ganha, então, um lugar e perde uma parte de seu ser.  

A separação, sendo a outra operação lógica de constituição do sujeito, envolve o 

confronto do sujeito alienado ao Outro. Ao deparar-se com a falta no Outro, o sujeito depara-se 
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com o desejo deste Outro. A operação de separação é uma tentativa de lidar com este desejo e, 

principalmente, aceitar o fato que não se é o falo imaginário deste Outro, ou seja, aquilo que 

supostamente o completaria. Na separação partimos de um Outro barrado, dividido.  

Soler nos diz que, se a alienação é um destino a separação não o é, uma vez que esta 

última implica que o sujeito queira se separar da cadeia significante. Supõe uma decisão de sair, 

uma decisão de saber o que se é para além daquilo que o Outro possa dizer, para além daquilo 

que está inscrito no Outro. Porém, para tanto, é preciso que o sujeito se encontre, como dito 

acima, com a falta do Outro, e não mais com aquele “Tesouro dos significantes”, detentor dos 

significantes que determinam o sujeito. Na operação de separação o sujeito percebe que na 

interseção entre ele o Outro há uma falta, uma lacuna. Falta esta que presentifica o desejo.  

Assim, a alienação torna-se estrutural uma vez que ao faltar ao sujeito um significante 

que o defina resta-lhe a buscar encontrar seu lugar no campo do Outro. O sujeito busca então 

recobrir sua falta com este significante emprestado do Outro. Como nos diz Lacan: “duas faltas 

aqui se recobrem. Uma é da alçada do defeito central em torno do qual gira a dialética do advento 

do sujeito a seu próprio ser em relação ao Outro – pelo fato de que o sujeito depende do 

significante e de que o significante está primeiro no campo do Outro” (Lacan, 1988; 194). 

 

O efeito de silenciamento da oferta dos significantes 

 

 Como essa discussão teórica relaciona-se com nosso problema: o efeito segregativo da 

oferta de significantes oriundos do discurso científico às crianças que fracassam na escola. A partir 

desta breve revisão de alguns conceitos psicanalíticos podemos afirmar que esta prática de ofertar 

significantes reforça a estrutura de alienação. As crianças alienam-se ao lugar de problemáticas, 

agressivas, hiperativas, desmemoriadas, deficientes etc e passam a responder deste lugar no 

espaço escolar. Elas se identificam a estes significantes que vêm do Outro. Desta forma, 

encontram um lugar para se fazerem representadas mesmo que pagando o preço de fracassarem 

na escola.  

É pela identificação aos significantes que vêem do Outro que a alienação pode operar. 

De acordo com Brousse, a identificação permite ao sujeito escapar do encontro com a falta a ser e 

com sua divisão ao custo de silenciar o saber inconsciente obturando o acesso à verdade do 

desejo. Todo sujeito demanda identificações. Ele quer se identificar com um significante que sature 

sua falta-a-ser permitindo-lhe, assim, dizer que é de uma determinada forma e não de outra. A 

alienação aos significantes através das identificações tampona a relação do sujeito com seu 

próprio desejo.  

Desta forma, a divisão do sujeito, que permite a ele se colocar como desejante fica 

esmagada, silenciada por algum significante. Isso fica bem demonstrado na estrutura do discurso 

do mestre que Lacan nos disse que é também o discurso do inconsciente, ou seja, o modo de 

funcionamento do inconsciente: 
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S1     S2 

S    a 

 

O próprio discurso do mestre apresenta o matema da identificação no seu canto 

esquerdo: S1 sobre sujeito barrado. Lendo este discurso percebemos que sob a barra, no lugar da 

verdade, que se busca desconhecer está o sujeito dividido. O discurso do mestre enfatiza a 

relação entre S1 e sujeito barrado, apontando uma submissão total a estes significantes sob o 

modo da identificação.  

 

Os efeitos da oferta da escuta às crianças que fracassam na escola 

 

Vimos como a prática de ofertar significantes às crianças que fracassam na escola pode 

ser segregadora uma vez que silencia o sujeito e impede o acesso ao seu saber inconsciente. Ao 

contrário disso, a Psicanálise aposta que os problemas que a criança apresenta na escola, seja ele 

no campo da aprendizagem ou no campo dos desajustes no comportamento, quer dizer alguma 

coisa, indica algum mal-estar. Em última instância, a Psicanálise aposta no valor de linguagem do 

comportamento humano e por isso nos convida a oferecer a escuta para que alguma significação 

seja aí produzida, porém, pelo próprio sujeito. São os efeitos desta escuta que pretendo apresentar 

neste momento. Um efeito é a vacilação da identificação da criança ao lugar a ela destinado na 

escola; o outro, é a construção de um enigma sobre sua dificuldade de aprendizagem que permite 

ao sujeito produzir um saber novo sobre seu inconsciente e seu desejo.  

 

O efeito sujeito: a desidentificação 

 

Brousse afirma que a psicanálise tem um modo de operação diferente da psicoterapia, e 

um dos pontos que as diferenciam é exatamente sobre o problema da identificação. A psicanálise 

trabalha a partir do sujeito barrado e dividido, a partir da divisão subjetiva e do seu mal-estar. 

Busca-se, então, aquilo que tem a ver com a divisão do sujeito. É exatamente por isso que sua 

operação visa a desidentificação. A operação de desidentificação implica na queda dos 

significantes mestres e o deparar-se com a falta que estrutura o sujeito. Entretanto, esta não é uma 

operação simples, uma vez que a identificação cumpre uma função e por isso traz alguma 

satisfação para o sujeito, mesmo que seja, por exemplo, uma identificação ao lugar de fracassado. 

A desidentificação implica também em um redimensionamento da posição do sujeito diante do 

Outro, uma renúncia a se colocar como o objeto que completaria este Outro. A desidentificação, 

fazendo parte da operação de separação, como dita anteriormente, implica na assunção da divisão 

e da castração do sujeito.Isso fica bem evidente no discurso analítico que organiza o dispositivo de 

uma análise: 

a        S 
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S2      S1 

 

O discurso analítico é o avesso do discurso do mestre indicando assim que uma análise 

não comporta o exercício da mestria. No canto direito percebemos que aquilo que ficava sob a 

barra, ou seja, a divisão do sujeito, ganha lugar de destaque. O analista se dirige, então, à divisão 

do sujeito, fazendo cair os significantes que presidiram a sua vida. A importância disso é fazer 

surgir um sujeito do desejo, marcado pela falta e pela sua castração. 

Lembro-me de uma menina de nove anos encaminhada para a Clínica de Psicologia com 

a queixa de que não sabia ler, escrever e nem fazer os cálculos matemáticos básicos. A escola 

enviou-nos um encaminhamento por escrito dizendo que se tratava de uma criança com déficit de 

aprendizagem e com suspeita de retardo mental. Solicitava-nos ainda que ela fosse submetida a 

uma bateria de testes e que fosse encaminhada para uma escola especial. 

 Na primeira entrevista com a mãe esta relatou à estagiária responsável pelo caso sua 

preocupação com os atrasos na aprendizagem da filha. Segundo a mãe, ela deveria apresentar 

algum distúrbio mental uma vez que não lia e escrevia sequer o próprio nome, não reconhecia 

letras e nem as cores. Durante esta primeira entrevista a mãe associa os atrasos da filha aos 

supostos problemas mentais do pai que abandonou a família nos primeiros meses de vida da 

criança. Uma coisa curiosa acontecia todas as sessões: mãe e filha sempre chegavam atrasadas à 

consulta. Quando a estagiária buscava a criança na sala de recepção a mãe dizia: “Olha aí a 

atrasadinha”.  

Nas primeiras entrevistas com a criança a estagiária percebeu que ela sabia algumas 

coisas que tanto a escola como a mãe diziam não saber. Por exemplo, ela reconhecia as letras e 

algumas sílabas escritas nas caixas de brinquedos ou em outras escritas que se encontravam na 

sala, bem como descrevia o que fazia em casa e as cores dos brinquedos que tinha. No entanto, 

sempre ao ser indagada sobre algum aspecto de sua vida escolar ou fora dela respondia “Não sei” 

ou recusava a responder abaixando os olhos e ficando calada. A estagiária passa, então, a 

interrogar o “não sei” da criança apontando-lhe, algumas vezes, como ela já havia dado indícios de 

que sabia o que estava lhe sendo perguntado.  

O tratamento, iniciado há pouco tempo, quatro meses, continua. O “Não sei” diminuiu 

consideravelmente, com a criança respondendo às questões propostas pela estagiária. Atualmente 

há uma outra queixa da mãe em relação à filha: ela está rebelde. Em uma das entrevistas a mãe 

disse à estagiária: “Não sei o que está acontecendo com ela. Acho que ela está piorando. Não 

obedece mais o que a gente diz para fazer. Ficou respondona. Antes era mais dócil, aceitava tudo 

e adaptava-se bem às coisas. Agora é só rebeldia”. 

Temos mantido contato com a professora da criança que tem sido mais sensível aos 

pequenos progressos que faz na aprendizagem. Atualmente, a professora já coloca em questão o 

diagnóstico de retardo mental e o encaminhamento para a escola especial. Muito trabalho ainda 

precisa ser feito, inclusive intervenções pedagógicas com esta criança, uma vez que apresenta 
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falta de fundamentos essenciais para a aprendizagem dos conhecimentos escolarizados. 

Entretanto, o início de uma vacilação do lugar de retardada e atrasada começa a ser vislumbrado 

permitindo a ela se apropriar do conhecimento escolar.  

Assim, ao interrogar os significantes ofertados às crianças que fracassam na escola, a 

escuta analítica busca vacilar a alienação destas ao lugar de “problemáticas” e também, apontar 

como o saber do Outro sobre o sujeito pode ser segregador.  

 

A singularização da queixa escolar 

 

Uma outra contribuição da Psicanálise a este campo, diz respeito a como a escuta destas 

crianças nos ensina que as queixas escolares podem ganhar significados diferentes, de acordo 

com a particularidade de cada caso. As crianças que fracassam na escola podem, através de suas 

dificuldades, nos revelar impasses os mais diversificados: impasses em suas relações sociais e 

familiares, impasses pedagógicos, impasses com o saber inconsciente. Assim, a partir da 

singularização destas queixas, ou seja, a escuta do particular de cada caso, torna-se possível 

localizar os motivos singulares que levam um sujeito a fracassar ou ter sucesso na escola, bem 

como reconhecer a participação de cada um na produção destes problemas: a escola, os 

professores, a família e o próprio sujeito aprendiz. Desta forma, rompe-se com uma leitura 

dicotômica que pretende culpabilizar algum destes atores pelo fracasso escolar, levando cada um 

a responsabilizar-se pelo que faz.  

As crianças que são encaminhadas para tratamento psicológico, em função de uma 

queixa escolar, nos chegam faladas por um Outro (a escola, os pais, os especialistas 

educacionais, médicos etc.). Como já discutido anteriormente, carregam significantes que buscam 

capturá-las em um diagnóstico precoce e sustentado no discurso científico e trazem em suas fichas 

de encaminhamentos o índice do anonimato e da generalização com que são tratadas em sua vida 

escolar. O que se observa nestes encaminhamentos, como ressalta Santiago (2000), é uma 

tendência a se universalizarem os impasses que cada criança experimenta, de modo particular, 

durante seu processo de escolarização.  

A clínica psicanalítica propõe uma outra condução que se afasta desta tentativa de 

suprimir as diferenças entre aqueles que fracassam. Ao ofertar a escuta e não mais significantes 

que capturariam o sujeito, permite a particularização da queixa e da dificuldade. A proposta é 

escutar as dificuldades de aprendizagem como se escuta um sintoma. O que significa isso? 

Significa que apostamos que uma dificuldade escolar é um modo que o sujeito encontra de 

expressar seu mal-estar, um modo de dizer que as coisas não estão bem com e para ele. Isso 

implica em supor que uma dificuldade tem um sentido desconhecido para aquele sujeito. Assim 

sendo, tomar uma dificuldade de aprendizagem como sintoma é apostar que “isso fala”, quer dizer 

algo e, conseqüentemente, pede uma escuta e uma possibilidade de interpretação, constituindo-se 

em uma demanda de análise. A dificuldade de aprendizagem se revela, então, como um efeito de 
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linguagem e ganha um estatuto significante introduzindo uma dimensão enigmática. Sendo um 

enigma, uma dificuldade de aprendizagem pode ser decifrada permitindo ao sujeito construir um 

saber a partir disso que não se sabe.  

Com esta afirmação de que uma dificuldade de aprendizagem pode ser um sintoma, não 

se pretende excluir outros fatores em jogo na produção do fracasso escolar, dentre eles, a 

qualidade da oferta pedagógica da escola. Pretende-se apenas, apontar uma possibilidade de 

interlocução da psicanálise com a educação e delimitar campos de intervenção de cada uma. O 

atendimento a estas crianças com dificuldades escolares nos ensina que nem toda dificuldade em 

aprender é pedagógica, ou seja, ocorre em função da falta de fundamentos pedagógicos ou em 

função de aspectos cognitivos. Há algumas dificuldades que dizem respeito a um outro saber que 

é colocado em questão, o saber inconsciente.  

Lembro-me de uma criança, de nove anos, que chamarei de B., atendida também na 

clínica de Psicologia onde supervisiono o estágio. Ela foi encaminhada porque tinha dificuldades 

em matemática, principalmente, nas operações de subtração e divisão. A mãe relata nas 

entrevistas com a estagiária seu processo de separação do pai da criança deflagrado em função 

da descoberta de que este homem tinha uma outra filha com outra mulher quase da mesma idade 

de B. Durante os atendimentos com a criança ela demonstrava, ao brincar ou ao fazer cálculos, 

conhecimentos suficientes, tais como conceito de número, conhecimento das operações 

matemáticas etc., para fazer as operações de subtração e divisão. Ao brincar de vareta com a 

estagiária somava os pontos corretamente e era capaz de saber quem havia ganhado ou não o 

jogo demonstrando realizar as operações, inclusive de subtração corretamente. No entanto, não 

havia progressos na sua aprendizagem escolar dos cálculos. Em uma das sessões com a criança, 

a estagiária decide abordar o tema de modo mais direto e pede a ela que faça uma conta de 

subtração simples: 9 – 4. Ela utiliza material concreto improvisado ali mesmo na hora do 

atendimento e faz a seguinte operação. Pega nove lápis e faz um conjunto. Adiciona a este 

conjunto mais quatro lápis e depois os retira. Interrogada sobre isso ela explica: “Tem nove e 

precisa perder quatro” . A estagiária, escutando esse perder interroga-lhe: “Como você consegue 

inicialmente ter nove lápis, retirar quatro e continuar com a mesma quantidade de lápis”. Ela 

responde: “É fácil. É só você colocar os quatro antes, então, na hora de tirar você não fica com 

menos”. Interrogada sobre essa idéia de perder, a criança passa a lhe contar sobre a separação 

dos pais e a descoberta da existência de uma outra filha desse pai e diz: “Acho que separando da 

minha mãe eu perco meu pai para sempre. Ele já tem uma outra filha mesmo e não vai sentir 

minha falta”.  

A criança passa, então, a falar da ausência de seu pai que já não ligava mais e não ia vê-

la em função das brigas com sua mãe. Após algum tempo ela chega à seguinte elaboração: “Eu 

descobri que meu pai continua sendo meu pai mesmo separado de minha mãe. Um homem não 

precisa estar casado com uma mulher para ter uma filha” . 
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Após encontrar um espaço para falar e elaborar seu sofrimento esta criança melhora na 

escola, apresentando, atualmente, apenas pequenas dificuldades que são comuns no processo de 

aprendizagem.  

 

Conclusões 

 

A fim de concluir, podemos afirmar que a oferta de significantes oriundos do discurso 

científico às crianças que fracassam na escola tem servido para reforçar a estrutura de alienação 

do sujeito. Como dito anteriormente, o sujeito encontra na alienação aos significantes que vêm do 

Outro um modo de não se deparar com sua castração e divisão. Assim, no caso das crianças que 

apresentam alguma dificuldade escolar percebemos que esta prática de nomeá-las como 

problemáticas, hiperativas, agressivas, disléxicas etc. serve para mantê-las em um lugar 

segregador que as impede de produzir um saber sobre si mesmas. 

Por sua vez, a oferta da escuta analítica visa a possibilidade de vacilar esta alienação 

levando o sujeito a desidentificar/separar dos significantes e do lugar a ele oferecido. O principal 

resultado desta operação é a assunção de um sujeito dividido, marcado pela falta e pelo desejo. 

Para a psicanálise é somente a partir desta posição de faltante que o desejo pode surgir, inclusive 

o desejo de saber. Desta forma, é no avesso desta prática de ofertar significantes e saber que a 

psicanálise opera no campo das dificuldades escolares. 

Com esta discussão não se pretende afirmar que a escola e os professore não devam se 

apropriar do conhecimento da ciência e utilizá-lo em seu cotidiano escolar. Mas, alertar para o 

efeito segregativo de utilizar o conhecimento científico como modo de silenciar as crianças no lugar 

de escutar os impasses singulares que cada uma enfrenta na tarefa de aprender.  

 

Notas:  

1. Clínica de Psicologia do Unicentro Newton Paiva,  
2. Roudinesco, Elisabeth e Plon, Michel. Dicionário de Psicanálise. p. 194 
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Introdução 
 

A Psicologia é o campo do conhecimento mais influente na consolidação da educação 

moderna.Tal pressuposto, que orienta a concepção desse estudo requer reflexão sobre a maneira 

pela qual a relação entre Psicologia e educação se constituiu no século XX, especialmente no 

Brasil.  

A maneira pela qual a Psicologia marcaria suas influências nas práticas educativas 

atuais, com desdobramentos para todo o século XX está relacionada ao processo de difusão e 

penetração do movimento escolanovista no Brasil. Por isso, é importante compreender melhor 

esse período e o processo pelo qual a Psicologia estabeleceu sua influência sobre a educação. 

O ideário liberal que se inicia no Brasil, na década de 20, é que vai proporcionar “a 

difusão sistemática dos ideais da Escola Nova, período em que a literatura educacional, além de 

se expandir, se altera qualitativamente, dada a frequência com que se publicam trabalhos 

referentes à nova pedagogia” (Nagle, 1974; 241) . 

O projeto de um ensino essencialmente comprometido com as idéias renovadoras - que, 

no Brasil, começaram a vigorar no início do século XX e se concretizaram através das reformas 

educacionais nos estados, da criação da Associação Brasileira de Educação, das conferências 

nacionais de educação, e da união das diversas correntes educacionais presentes no Manifesto 

dos Pioneiros da Escola Nova - se afirmou de tal maneira que o ideário escolanovista se colocava 

não só como atual, mas como dirigido ao futuro, a um novo país, a um novo homem, a uma nova 

escola. 

De todas as reformas de ensino que se sucedem no decênio 1920-1930, a reforma do 

ensino no Estado de Minas Gerais, ocorrida no governo de Francisco Campos, em 1928, destacar-

se-ia, além do seu alcance, pela presença sistemática do ideário escolanovista nos documentos 

elaborados por esse governo na “Exposição de Motivos” e nos regulamentos que orientavam a 

reorganização do ensino primário e do ensino normal. A escola mineira seria planejada para 

atender o seu objetivo central: a criança. Pretendia-se que esta não fosse tratada como um adulto 

em miniatura. O professor deveria fundamentalmente atender aos interesses desta, não se 

preocupando com aquantidade de informações, mas com a utilidade dos conhecimentos, e 

respeitando as necessidades infantis. 
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Conforme Antunes (1991; 181-182), a Psicologia educacional ocuparia um lugar de 

destaque no currículo, no principal substrato científico, fornecendo os pressupostos teóricos que 

proporcionavam o conhecimento sobre a criança, e ao mesmo tempo, demonstrando, através do 

uso de instrumentos de medida psicológica, a aplicação prática desses pressupostos. 

Neste ponto surgiria a seguinte questão: como colocar em prática as propostas 

regulamentares pretendidas pela reforma mineira? A criação da Escola de Aperfeiçoamento, em 

1929, cumpriria esta função, pois além de preparar os candidatos ao curso normal, prestaria 

orientações técnicas às unidades escolares. As teorias pedagógicas que orientavam a formação 

dos professores se calcavam nas idéias de Dewey e Kilpatrick, adotando ainda para o ensino 

primário os Centros de Interesse de Decroly. Um laborátorio foi montado, na Escola de 

Aperfeiçoamento, pela professora Helena Antipoff, com o objetivo de realizar pesquisas no sentido 

de detectar a importância das diferenças individuais na aprendizagem escolar. 

Os estudos de Antipoff revelaram que as escolas públicas se encontravam em péssimas 

condições, dificultando o fenômeno educativo, e, ainda, como o meio sociocultural interferia na 

formação da inteligência. Antipoff denominou esse fenômeno “inteligência civilizada”.  

Inúmeras iniciativas, propostas e idéias que foram concretizadas por Antipoff, seja à 

frente da Escola de Aperfeiçoamento, seja na criação da Sociedade Pestalozzi de Belo Horizonte, 

foram marcadas pela preocupação em conhecer, investigar e analisar a inteligência da criança 

brasileira, inserida em uma prespectiva sociocultural. Traçando um perfil mais globalizante da 

inteligência infantil, utilizando a Psicometria como subsídio nas suas investigações, Antipoff, 

diferentemente de outros educadores, ia mais além: compreender e levar em conta as condições 

sociais dos alunos. 

Como membro ativo e participante do Departamento Nacional da Criança procurava 

discutir e refletir a inteligência infantil junto aos educadores brasileiros. Trazendo um conhecimento 

já mais sistematizado e divulgado na Europa, sobretudo os subsídios que a Psicologia poderia 

fornecer para a educação, em contraposição ao que era considerado não científico, arcaico e 

conservador, Antipoff agia para que os princípios da Educação Nova fossem divulgados. 

Uma das manifestações dessas preocupações pode ser encontrada nos seus inúmeros 

artigos presentes na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP), periódico de circulação 

nacional, editado pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep), a partir de 1944. 

A importância dessa publicação encontra-se no fato dela ter sido veículo de divulgação 

da política educacional do governo, ou seja, de refletir o pensamento dos dirigentes do ensino 

público. Por meio dos temas tratados em seus artigos, pode-se investigar o pensamento 

pedagógico da época. Seus artigos não só expressaram o conhecimento produzido por uma 

parcela significativa de educadores brasileiros, mas constítuíram um espaço para opiniões e os 

comentários de educadores norte-americanos, europeus e de países como Chile, Argentina e 

Uruguai, afinados com o propósito de renovação educacional. 
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Nessa perspectiva, é possível interrogar: como o pensamento de Antipoff aparece nesse 

periódico? Que preocupações estão contidas em seus artigos? Que conhecimento psicológico é 

mencionado nesses artigos?  

Um indicativo das relações entre a Psicologia e a Educação no Brasil, bem como do 

pensamento, das contribuições de Antipoff na educação brasileira pode ser aferido através de um 

mapeamento, da leitura e da análise dos seus artigos presentes na RBEP, abordando o período de 

1944 a1963. 

 

Método 

 

No período de 1944 a 1963, foram publicados 106 números da RBEP. Através da seção 

“Idéias e Debates”, foram identificados 477 artigos nos quais se veiculavam conferências, relatos 

de pesquisas, opiniões de educadores nacionais e estrangeiros, expressando, via de regra, a 

concepção pedagógica da política governamental. 

Verificou-se que 382 artigos tratavam de aspectos gerais da educação, com isso o 

universo da investigação passou a se constituir, portanto, de 95 artigos. 

Analisando-se os 95 artigos retirados dos 106 números da revista, publicados no período 

estudado, pretendeu-se apreender o debate teórico da época, as preocupações emergentes e as 

principais temáticas enfocadas. 

Um aspecto importante na caracterização dos artigos é a identificação do alvo de 

preocupação de seus autores. Há uma predominância da produção, 46,4%, focalizando a faixa 

etária infantil, ou seja, a grande maioria dos artigos teve a preocupação de abordar assuntos 

referentes às crianças. Quanto ao nível de escolarização, predominam o jardim de infância e as 

primeiras séries da escola primária, indicando, mais uma vez, que o alvo preferencial dos artigos 

da RBEP é a criança. 

Para compreensão do material selecionado, é importante caracterizar os seus autores, o 

que foi feito através da identificação das instituições a que esses pertenciam e de sua localização. 

A investigação foi feita através das seguintes instituições: Inep, universidade brasileira ou 

estangeira; outras instituições governamentais; outras que não se enquadram nas classificações 

anteriores; sem indicação. 

Com o material investigado, observou-se que 48,4% pretencem a autores vinculados a 

instituições nacionais, como o Inep, que representa 15,8% da produção, e outras instituições 

governamentais, com 17,8%. As universidades brasileiras colaboram com 10,5% dos artigos, e 

finalmente a Secretaria Estadual de Educação com 4,3%. As instituições estrangeiras estão 

presentes com 6,3 % do material investigado. 

Os temas mais abordados na RBEP foram: provas de nível mental e Educação e 

desenvolvimento humano, cada qual responsável por 22,1% da produção. Cerca de 15,7% da 

produção foi dedicada ao Desenvolvimento emocional infantil. 
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Os autores nacionais que mais colaboraram com a RBEP, foram: Lourenço Filho e 

Helena Antipoff. A presença destacada de Antipoff na RBEP deve-se a sua expressiva contribuição 

no estudo da criança brasileira, haja vista que suas pesquisas levavam em consideração o meio 

social das crianças. Norteando o seu trabalho por uma concepção de inteligência 

multideterminada, por fatores biológicos e culturais, o uso da “Psicometria” por Antipoff era 

somente mais um instrumento que forneceria, junto com a investigação de fatores sociais, um 

diagnóstico da criança. Foi assim que o pensamento de Antipoff teve um espaço significativo na 

RBEP, pois acenava com a possibilidade de uma investigação na qual a criança brasileira era o 

elemento mais importante. 

 

Resultados e discussões 
 

Através da RBEP, é possível acompanhar o processo de estabelecimento das relações 

entre Psicologia e Educação no Brasil. Nos anos 40, quando a RBEP inicia a sua circulação, havia 

uma crença, nos Estados Unidos e na Europa, de que a Psicologia promoveria muitos benefícios 

para o ajustamento do indivíduo à sociedade, por intermédio da escola e do trabalho. Temas como 

Provas de nível mental, Educação e desenvolvimento humano ganham destaque nos artigos da 

RBEP. O debate educacional ao girar, de maneira significativa sobre este eixo temático, se 

amparava, predominantemente, pela “Psicometria”. 

Outro aspecto evidente na RBEP, e que deve ser considerado nas relações entre 

Psicologia e Educação no Brasil, é a ênfase dada à infância. Aliás, essa preocupação em conhecer 

a criança brasileira é um aspecto que, de tão importante, une até mesmo pensamentos tão 

diversos, como os de Lourenço Filho e Helena Antipoff, que tratam o tema de pontos de vista 

completamente diferentes. Na verdade, são expressões de pensamentos antagônicos, pois os 

princípios que norteiam as idéias de Lourenço Filho podem ser caracterizados como a vertente 

mais “psicologista” da Escola Nova, em que as questões de natureza técnica se sobrepõem às 

questões sociais. Por sua vez, as formulações de Antipoff em relação à criança, demonstram 

preocupação com a influência do ambiente e das condições sócio-econômicas na formação da 

inteligência. 

Apesar de serem propostas distintas, um de seus aspectos aproximaria esses 

educadores: o interesse comum em investigar a criança brasileira. Ao tratar também desse 

interesse, a intenção da política governamental era caracterizar o campo educacional ainda em 

uma perspectiva nacionalista, tal como se vê na justificativa de criação do Inep e na forma de 

divulgação das realizações governamentais pela RBEP. Além do que, a presença destacada de 

Antipoff no cenário educacional brasileiro, em função dos trabalhos pioneiros que desenvolveu em 

Minas Gerais, acabava por contemplar outra intenção: a de caracterizar a proposta governamental 

como científica e “neutra”. 
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Conclusões 
 

Através do perfil aqui desenhado nesse estudo, é possível indicar alguns elementos para 

compreender a relação entre Psicologia e educação no Brasil, no período estudado. 

Por intermédio da RBEP, é possível acompanhar o processo de estabelecimento das 

relações entre Psicologia e educação. Nos anos 40, quando a RBEP inicia sua circulação, havia 

uma crença, nos Estados Unidos e na Europa, de que a Psicologia promoveria muitos benefícios 

para o ajustamento do indivíduo à sociedade, através da escola e do trabalho. 

Outro aspecto evidente na RBEP, e que deve ser considerado, é a ênfase dada à 

infância. Coerente com a atenção dispensada à criança pela Escola Nova, a Psicologia ganharia 

uma importância cada vez maior, pois é ela que detém o conhecimento sobre a criança. 

As possibilidades de análise e releitura dos dados sistematizados nesse estudo 

permanecem abertas para aqueles que se interessam pela compreensão da problemática 

proposta. Compreender a relação entre Psicologia e educação é um dos caminhos para o 

entendimento das questões educacionais atuais e de suas perspectivas. 
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uma reflexão sobre suas implicações no atual movimento de 

inclusão escolar 
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A presente pesquisa propõe uma reflexão sobre as convergências e divergências entre o 

trabalho desenvolvido por Helena Antipoff com “excepcionais” no âmbito educacional, e o atual 

movimento de inclusão escolar firmado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº 

9394/96. 

Tomamos como ponto de partida um histórico da exclusão social dos indivíduos que 

apresentam alguma característica que fuja aos padrões de normalidade, e da restrição à sua 

atuação no contexto social, pretendendo demonstrar que tal exclusão tem sido legitimada pelos 

processos de identificação daqueles indivíduos. 

Contudo, teremos como parâmetro nesta investigação a exclusão dos portadores de 

necessidades especiais no âmbito educacional, buscando um entendimento acerca do processo de 

inclusão destes na proposta atual de ensino. 

A identificação dos indivíduos no meio social por apresentarem alguma característica que 

foge dos padrões da maioria, sempre restringiu e ainda restringe a atuação destes no contexto 

sócio-histórico. 

Vivemos atualmente em uma sociedade globalizante, onde o não reconhecimento da 

subjetividade e das diferenças individuais são contrárias ao movimento da inclusão do diferente na 

sociedade, pois esta faz uma divisão dos indivíduos através dos padrões de normalidade, 

buscando utopicamente a formação de uma sociedade mais homogênea. Com isso, os indivíduos 

que não se enquadram nos padrões de normalidade são excluídos. 

 

“O mundo atual nos impõe uma sociedade global. Um agir e pensar iguais em todos os contextos 
sociais. Porém, o que vem sendo excluído na sociedade atual? A diferença, a singularidade, as 
exceções. O que impera? A semelhança, o grupo, a padronização.”1 

O problema da exclusão é uma realidade social, que está presente em nossos discursos 

quando, através de estereótipos, estigmatizamos os indivíduos que possuem algo entendido como 

desviante do padrão, como por exemplo cultura, classe social, raça, deficiência. Segundo 

Marques2, a deficiência assume na sociedade moderna a marca da incapacidade produtiva e da 

dependência econômica, fazendo de seu portador um ser inadaptado aos padrões de 
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aceitabilidade ao qual a sociedade classifica seus membros, sendo então considerado improdutivo 

e deficiente. 

Fazendo um percurso histórico sobre a Educação no Brasil, podemos perceber que a 

escolarização se torna premente em nossa sociedade quando a população passa a ser 

predominantemente urbanizada. 

A instituição escolar influenciada pela ideologia liberal vigente, cujos pressupostos 

teóricos faziam referência à igualdade de oportunidades para todos, apropriou-se desse discurso 

para justificar e legitimar as separações dos indivíduos na escola. Entendia-se que o rendimento 

escolar estava associado à desigualdade de dons atribuídos naturalmente ao indivíduo.Muito 

elucidativo, quanto à essa maneira de ver as coisas, é o pensamento de Ciaccia, citado por 

Campos3: 

“os homens são igualmente tratados pela natureza. Esta tem filhos prediletos, aos quais dá o 
disponível de suas riquezas, filhos que ama com amor normal, aos quais dá apenas a sua legítima, 
e filhos aos quais dá apenas o necessário para que não morram de fome, Há algumas vezes 
também os deserdados; nós destes falaremos em outro lugar. Devemos a alegoria aos primeiros 
que são poucos, dá muita inteligência, a outros que são a maioria, dá uma inteligência mediana, e 
entre estes quantas gradações; aos últimos que são também filhos, dá pouquíssima, tanto quanto 
basta para que não sejam idiotas ou cretinos, um talento! Os idiotas e os cretinos são os 
deserdados”. 

O estudo das aptidões era confirmado pela Psicologia mediante a aplicação de testes 

que estudavam as capacidades intelectuais diferentes entre um indivíduo e outro de mesma idade. 

Estes foram utilizados como instrumento científico que legitimavam a segregação dos alunos de 

acordo com o desempenho de suas capacidades intelectuais. 

Na história da educação oferecida aos “excepcionais”, hoje denominados portadores de 

necessidades educacionais especiais, constata-se que, a princípio, os serviços destinados a tais 

indivíduos tinham como objetivo a sua retirada da sociedade, mantendo-os em instituições 

segregadas ou em escolas especiais localizadas distantes de suas famílias e da comunidade, 

impossibilitando um convívio com o meio social. Tal exclusão tinha como parâmetro a deficiência. 

Nesse sentido, Bueno escreve: 

“Existindo indivíduos que possuem peculiaridades que interferem em seu processo de 
humanização, poderia parecer evidente que estaríamos diante de características não universais, 
gerado por um estado não freqüente das condições de vida do homem, ou melhor, estaríamos 
diante de quadros patológicos, cujo paradigma utilizado é a doença.”4 

No Brasil, o primeiro momento da educação especial surgiu à partir da segunda metade 

do século XIX, com a criação de instituições de internação, destinadas às deficiências mais 

aparentes, em especial a visual e auditiva. As instituições que acolhiam os deficientes 

representavam uma função de amparo e cuidado aos indivíduos “desvalidos”, uma vez que, a 

sociedade impossibilitava o acesso aos sistemas sociais como educação, trabalho, sistemas 

bastante valorizados pela sociedade capitalista. Bueno5 afirma que tais instituições tinham como 

objetivo a minimização dos impactos da deficiência, buscando desenvolver nos deficientes 
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habilidades necessárias à uma vida relativamente útil, representando também um papel importante 

na separação e segregação dos divergentes, que atrapalhavam a “ordem social”. 

Como efeito dessa institucionalização, ocorre nesses indivíduos uma conformação das 

subjetividades, reforçada pelas práticas institucionais, como internação, a auto-suficiência 

institucional em relação ao meio social e a incorporação das funções como o trabalho em oficinas 

segregadas. 

Tomando como referência os serviços oferecidos aos “deficientes”, nesse período, nota-

se que estes eram construídos por uma visão assistencialista que “colocou-os no rol da filantropia 

e caridade pública, excluindo o atendimento do anormal da discussão sobre os direitos humanos.”6 

Segundo Jannuzzi7, as instituições destinadas aos deficientes acabam por transferir as 

responsabilidades públicas destes para o setor privado, passando estas a receberem recursos 

financeiros do poder público federal, estadual e municipal, visando nas instituições um atendimento 

completo ao “excepcional”. 

O segundo momento é compreendido entre o início da década de 30 até o final da 

década de 40, caracterizado pela integração dos deficientes mentais em rede regular de ensino, 

com a criação das classes especiais, visando uma educação sob medida. O terceiro momento, que 

vem a partir da década de 50 até os dias atuais, caracteriza-se pela “expansão da ação do poder 

público, com a criação e desenvolvimento dos serviços de educação especial no nível do governo 

federal e estadual, bem como pela disseminação de uma rede de instituições privado-

assistenciais”8, atendendo agora a todas as categorias de anormalidade. 

Nos dois últimos momentos destinados à educação do deficiente, em especial a 

colocação desses em rede regular de ensino público, percebe-se a divisão do contingente de 

alunos, através da criação de classes especiais que abarcariam todos os alunos que não 

correspondessem às expectativas de aprendizagem escolar. A justificativa da existência de tais 

classes escolares seria a de possibilitar o acesso à aprendizagem de maneira mais individualizada, 

buscando corrigir os processos intelectuais: atenção, memória, percepção, juízo e vontade; e 

ajustá-los aos padrões de caráter social aceitos. 

Como conseqüência dessa prática, observa-se a separação dos alunos em dois grupos 

antagônicos, ou seja, os fortes e os fracos, os tardios e os precoces, os atentos e os desatentos, 

os inteligentes e os de pouca inteligência, os de comportamento social adequado e os 

delinqüentes, os fisicamente normais e os deficientes físicos, reforçando a concepção de 

inferioridade de um grupo em relação ao outro. 

 

O trabalho de Helena Antipoff com os “excepcionais”: uma experiência de educação 
especial em Minas Gerais 
 

Em Minas Gerais temos como referência de educação oferecida aos “excepcionais”, o 

trabalho desenvolvido por Helena Antipoff no sistema educacional. Ela tornou-se um dos ícones da 

reforma educacional em Minas Gerais, sendo também referência em outros Estados no Brasil. 
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Conforme Campos9, Antipoff transferiu-se de Genebra para Belo Horizonte, em 1932, a convite do 

governo mineiro, para dirigir o Laboratório de Psicologia e lecionar esta disciplina para as 

professoras-alunas da Escola de Aperfeiçoamento de Professores, introduzindo um programa de 

disciplinas que consistiam em proporcionar aos educadores respaldo teórico para trabalharem na 

formação das classes homogêneas, tendo, portanto, instrumentos para a seleção de crianças que 

ingressariam na escola. 

Ao longo de sua vida, Helena Antipoff escreveu várias obras. Dentre elas, existe uma 

produção significativa no que se refere aos temas relacionados com a educação e assistência aos 

excepcionais. A preocupação maior da autora nesses textos específicos foi com a melhora da 

qualidade do ensino público, tido como ineficiente em relação à grande diversidade do contingente 

de alunos. 

Segundo Lourenço10, uma das primeiras atividades na qual Helena Antipoff se envolveu 

em Minas Gerais foi na homogeneização das classes das escolas públicas. Tal trabalho era 

realizado a partir da aplicação de testes de inteligência, visando a estruturação da instituição 

escolar mediante o referencial de QI (Quoeficiente de Inteligência). 

Os alunos eram agrupados conforme os resultados dos testes de inteligência geral, e 

posteriormente, o professor fazia uma observação metódica da marcha evolutiva e etapas 

biopsíquicas de desenvolvimento da criança. Antipoff ressalta, entretanto, que não se poderia 

esperar grandes vantagens, no que diz respeito aos resultados obtidos com a aplicação desses 

testes, caso empregados isoladamente, uma vez que, para ela tais testes avaliam a inteligência 

construída através da estimulação de ordem social, denominada pela autora como “inteligência 

civilizada”. 

Quanto à homogeneização das classes, Antipoff se pergunta: “Por que motivo as 

crianças, agrupadas simplesmente em classes mais ou menos homogêneas quanto ao seu 

desenvolvimento intelectual, aprenderiam com mais eficiência do que os meninos selecionados?“ 

Ela mesma nos oferece a resposta ao afirmar que: “Não é a homogeneização dos alunos que 

determina o seu sucesso, mas é, cremos nós, o ensino correspondendo ao desenvolvimento da 

criança”.11 

A construção das classes diferenciadas nas escolas públicas tinha como objetivo atender 

ao grupo de crianças que acabariam por serem excluídas da escola, oferecendo assim a 

possibilidade de escolarização a todas as variações de desenvolvimento dos alunos dentro da 

instituição, dividindo os alunos das classes A até a classe E.A organização das classes especiais 

seguia alguns critérios. Nas palavras de Lourenço: 

“os critérios para a constituição das classes especiais eram os seguintes: Classe C, crianças com 
atraso mental de até três anos e crianças turbulentas, sem defeitos físicos ou morais; Classe D, 
para crianças com atraso mental de mais de três anos, crianças com anomalias físicas e ainda 
crianças agitadas e nervosas; Classe E, para crianças com deficiência mental, mas com anomalias 
no caráter e perversões morais.”12 



CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA HELENA ANTIPOFF - CDPHA 

 

209 

A partir da formação desses grupos, seriam elaboradas propostas pedagógicas de 

acordo com o desenvolvimento físico, biopsicossocial do indivíduo e seu interesse. 

Antipoff justificou a homogeneização das classes afirmando que: 

“As vantagens das classes selecionadas residem precisamente na individualização do ensino. A 
cada tipo de criança corresponde um ensino apropriado, a criança não perderá seu tempo em 
repetir sempre a mesma coisa, se se trata de um menino bem-dotado, instruído em uma classe 
misturada, ou sofrendo de nada compreender, se se trata de um menino pouco dotado, retardado, 

nesta mesma classe média, o primeiro estando acima e o segundo abaixo do nível da classe”.13 

Na tentativa de assegurar uma melhora na efetivação da educação dos excepcionais, 

Lourenço14 afirma que Antipoff considerava como norteadores os cinco princípios do ensino 

especial descritos por Descouedres. O primeiro mencionava a importância de se considerar a 

atividade própria do aluno, deixando-o agir com o corpo, com as mãos e intelectualmente. O 

segundo princípio referia-se à importância do ensino instintivo e da educação sensorial, onde as 

crianças deveriam ser ensinadas a ver e a ouvir, já que estas impressões eram consideradas a 

“porta de entrada da inteligência”. O terceiro princípio era a concentração dos diferentes ramos do 

ensino em torno de assuntos concretos e de interesse das crianças, possibilitando às mesmas 

formar associações entre os diferentes objetos e compreender o aspecto variado destes. O quarto 

princípio dizia que o ensino deveria ser individualizado, buscando satisfazer características físicas 

e mentais de cada uma. Finalmente, o quinto principio relacionava-se com a utilidade do ensino 

que deveria preparar a criança para o convívio social e para o trabalho, possibilitando o 

desenvolvimento de suas aptidões, podendo futuramente, a partir disso, conquistar sua 

independência. 

A proposta de Helena Antipoff15 para o trabalho nas classes especiais deveria priorizar o 

trabalho manual, a cultura física e mental e a socialização, tendo como segundo plano a 

preocupação de aprender a ler e escrever, sendo que, as atividades deveriam ser metodicamente 

administradas, através dos exercícios de ortopedia mental que tinham como objetivo uma melhora 

do desenvolvimento geral da criança, ou seja, organização da personalidade, educação dos 

instintos, canalização dos interesses, coordenação sensório-motora, imitação, compreensão de 

ordens verbais, observação, fixação, extensão do campo da consciência, memorização, atenção, 

imaginação, inteligência e raciocínio 

Em relação às atividades propostas por Antipoff, na escolarização dos excepcionais, 

priorizou-se a produção de trabalhos manuais realizaddos em oficinas de encadernação, sapataria 

e marcenaria, bem como no ensino técnico-profissional. Esses últimos na piscicultura, plantio de 

hortaliças e flores. Pode-se mencionar, ainda, o trabalho doméstico. Tais atividades apresentavam 

parâmetros de observação por parte dos educadores na avaliação propriamente dita. Nesse 

sentido, pode-se afirmar que a observação, por parte dos professores, quanto à produção de 

trabalhos manuais pelos alunos excepcionais, permitiria avaliar “o conhecimento de diversos 

aspectos da personalidade e do desenvolvimento mental das crianças e jovens, como interesse, 

atenção, motricidade, capricho, empenho, sociabilidade, força muscular etc.”16 
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 “Semanalmente, (...) o trabalho de cada aluno era avaliado, sendo comentadas as qualidades e os 
defeitos apresentados (...) na realização das tarefas e os possíveis motivos porque certo trabalho 
havia sido bem ou mal realizado. Essa avaliação servia de base para a remuneração dada pelos 
serviços prestados.”17 

Lourenço18 afirma que Antipoff acreditava que apresentado o resultado das observações 

na execução das atividades aos alunos, estes poderiam opinar sobre tais avaliações e serem 

incentivados a melhorar em diferentes aspectos e desenvolver melhor a consciência de si mesmos.  

Jannuzzi19 esclarece que a educação do excepcional, segundo os preceitos de Antipoff, 

se construía a partir de uma vertente psicopedagógica, tendo como ênfase os princípios 

psicológicos aplicados em laboratórios de Psicologia experimental vinculados aos conceitos da 

“Escola Nova”, cujo direcionamento se dava no sentido de uma educação moldada, construída sob 

medida em relação a cada indivíduo. 

Apesar da característica de segregação dos excepcionais, Helena Antipoff buscou em 

seu trabalho a integração dos mesmos na sociedade, uma vez que abriram-se as portas para os 

mesmos na rede regular de ensino, a partir de sua atuação na reforma da educação pública, 

oferecida à sociedade de Belo Horizonte. Ofereceu-se, a partir daí educação, também para 

aqueles indivíduos excluídos e marginalizados, a possibilidade de serem incluídos na sociedade 

através do reconhecimento da produção dos trabalhos desenvolvidos em seu processo de 

aprendizagem. 

 
Construção da Proposta de Educação Inclusiva: da integração à inclusão 
 

Foi a partir da década de 60, com o advento da intensa reflexão e crítica sobre os direitos 

humanos, que os efeitos da institucionalização dos deficientes passou a ser questionado, 

admitindo-se como contraditória a idéia de favorecer a preparação e recuperação dos “deficientes” 

para uma vida em sociedade sem que estes vivenciassem experiências fora do âmbito 

institucional, ou seja, apartados da sociedade. Com isso surge em debate a idéia de normalização 

e desinstitucionalização. 

“Considerando que o paradigma tradicional de institucionalização tinha demonstrado seu fracasso 
na busca da restauração de funcionamento normal do indivíduo no contexto das relações 
interpessoais, na sua integração na sociedade e na sua produtividade, no trabalho e no estudo 
iniciou-se, no mundo ocidental, o movimento pela desinstitucionalização, baseado na ideologia da 
normalização, que defendia a necessidade de introduzir a pessoa com ‘necessidades educacionais 
especiais’ na sociedade, procurando ajudá-la a adquirir condições e os padrões da vida cotidiana, 
no nível mais próximo do normal.”20 

A idéia de normalização e debates acerca da desinstitucionalização impulsionou o 

movimento de integração social, buscando inserir as pessoas deficientes nos sistemas sociais 

gerais como a educação, o trabalho, a família e o lazer. 

Na década de 80, por influência dos princípios da normalização, foi possível a inserção 

dos deficientes em serviços educacionais possíveis na comunidade, com a participação destes em 

momentos específicos das atividades em classe comum, como por exemplo recreio, aulas de 

música, artes, educação física etc. Essa prática dentro das escolas comuns possibilitou a 
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integração dos deficientes que conseguiam acompanhar aulas comuns, contribuindo para o 

movimento da desinstitucionalização destes, possibilitando a inserção, ainda que física, nas 

classes comuns na rede regular de ensino. 

O movimento de integração escolar acaba também por identificar e selecionar, para 

inserção nas classes comuns, apenas os indivíduos “deficientes” que apresentassem um potencial 

escolar equivalente ou semelhante ao de ensino comum, ou seja, para que tivessem acesso à rede 

regular de ensino, teriam que se enquadrar nos parâmetros de normalidade, conseguindo um 

desempenho satisfatório e maior autonomia possível dentro do ambiente escolar. Havia uma 

expectativa de que a pessoa com “deficiência” se assemelhasse aos ditos normais, ”como se fosse 

possível ao homem o ‘ser igual’, e como se ser diferente fosse razão para decretar sua menor valia 

enquanto ser humano e social.”21 

Conforme Sassaki22, a comunidade acadêmica, instituições sociais e organizações de 

pessoas com “deficiência”, começaram, no final dos anos 80 e início da década de 90, a 

disseminar a idéia de que o movimento de integração social era insatisfatório para viabilizar a 

participação plena dos deficientes, proporcionando igualdade de oportunidades, uma vez que eram 

inseridos na sociedade apenas aqueles “deficientes” que dessem conta de acompanhar os 

padrões sociais vigentes. A integração social se concretizaria, desde que o “deficiente” fosse capaz 

de superar barreiras físicas, programáticas e atitudinais existentes na sociedade, constituindo um 

esforço somente da pessoa com deficiência e seus aliados (família, instituição especializada e 

algumas pessoas da comunidade que defendessem ‘a causa da inserção social’). 

Contudo, tanto o princípio da normalidade como o processo de desinstitucionalização 

foram importantes elementos na aquisição do conhecimento e experiências de integração que, 

mais tarde, abriram caminho para o surgimento do paradigma da inclusão e da equiparação de 

oportunidades. 

A inclusão social nas palavras de Sassaki23,é um processo no qual ocorre 

simultaneamente uma adaptação da sociedade em seus sistemas (educação, trabalho, lazer, 

transporte etc.) e uma adaptação do indivíduo com “deficiência” de forma a prepará-lo para assumir 

papéis na sociedade. Trata-se, portanto, de um processo bilateral onde se busca efetivar a 

equiparação de oportunidades para todos, tendo como princípio norteador a aceitação das 

diferenças individuais e a valorização de cada pessoa na convivência dentro da diversidade, 

culminando na aprendizagem através de uma cooperação mútua, dispondo a sociedade de 

recursos e suportes sociais, econômicos e físicos que possibilitem a tais indivíduos o acesso aos 

sistemas sociais gerais.  

A educação inclusiva está calcada nos ideais de uma sociedade democrática, onde todos 

têm direito ao acesso à educação, saúde, trabalho, locomoção, transporte, cultura e lazer, e no 

transcorrer dos anos leis foram construídas assegurando gratuidade e acesso à educação pública 

também aos “portadores de necessidade educacionais especiais.” 
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A Constituição Federal de 1988 avançou, significativamente, no que se refere à 

educação, revelando uma tendência de ordem mundial no sentido de possibilitar a todos o acesso 

a mesma. Observa-se, ainda, uma preocupação do legislador constituinte de 1988, no sentido de 

oferecer maiores garantias ao portador de deficiência, de forma a viabilizar a sua inserção no meio 

social, oferecendo-lhe, para tanto, tratamento condigno à sua condição. É o que se observa dos 

seguintes artigos: 

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
(...)  
III – pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e 
privadas de ensino;  
IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  
(...)  
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:  
(...)  
III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 
rede regular de ensino;  
(...)  
Parágrafo 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.  
Parágrafo 2º O nâo-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, 
importa responsabilidade da autoridade competente.” 

Refletindo sobre a inclusão social no âmbito educacional, observamos que esta apoia-se 

na idéia de que todos podem aprender e que as diferenças devem ser respeitadas e trabalhadas. 

Contudo, para se viabilizar tal proposta, é necessária uma posição crítica dos profissionais da 

educação em relação à prática educacional, entendendo-se a escola como estrutura flexível, que 

acompanhe o ritmo dos alunos, incluindo aqui os “portadores de necessidades educacionais 

especiais”. 

Rahme assinala, em relação a essa inclusão na diversidade que: 

“(...) a escola comum torna-se um lugar fecundo para a construção de novos referenciais para 
essas crianças. É na convivência com seus pares, que não apresentam suas mesmas 
particularidades, que elas podem aprender novas noções de habilidades. Nessa perspectiva não é 
o déficit o parâmetro fundamental, mas as suas potencialidades, possibilidades de descobrir outras 
formas de conhecer.”24 

Sassaki25 afirma que nos pressupostos da educação inclusiva caberá à escola prover aos 

alunos um programa de desenvolvimento de habilidades e conhecimentos da vida profissional de 

modo a torná-los independentes. Atendendo a esse objetivo, deve a escola se preparar para incluir 

os alunos “portadores de necessidades educacionais especiais”, sensibilizando-se nesse sentido 

oferecer aprendizagem balisada na diversidade humana e nas diferenças individuais dos alunos, 

contribuindo para formação de cidadãos, independente de seus atributos pessoais e limitações, 

devendo, portanto, criar currículos e métodos que se adaptem às necessidade individuais, 

dispondo de suportes suficientes para os alunos e profissionais da escola. Nesses termos, a 

Declaração de Salamanca diz que: 
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“28. A escolas, deverão oferecer oportunidades curriculares que correspondam às crianças com 
capacidades e interesses distintos.  
29. As crianças com necessidades especiais devem receber apoio pedagógico suplementar no 
contexto do currículo regular, e não um currículo diferente. O princípio orientador será o de fornecer 
a todas a mesma educação, proporcionando assistência e apoios suplementares aos que 
necessitarem.  
30. A aquisição dos conhecimentos não é uma simples questão de ensino formal e teórico. O 
conteúdo da educação deve permitir aos indivíduos uma plena participação no desenvolvimento, e 
o ensino relacionar-se com a experiência dos próprios alunos e com assuntos práticos, de modo a 
suscitar-lhes a motivação para aprender.  
31. Para acompanhar a evolução de cada criança, é preciso rever os processos de avaliação. A 
avaliação formativa deve integrar-se no processo educativo regular, de modo a permitir que alunos 
e professores se mantenham informados sobre o nível de conhecimento atingido e a que sejam 
identificadas as dificuldades e se ajudem os alunos a ultrapassá-las.” 

Assim, para que a prática educacional inclusivista se concretize com sucesso, será 

indispensável uma ação conjunta dos profissionais da educação especial e normal, líderes do 

movimento de “portadores de necessidades educacionais especiais” e representantes da 

comunidade em geral, aliando a isso a colaboração mútua entre sociedade e poder público, 

devendo este chamar a si a responsabilidade pela capacitação e treinamento de um corpo docente 

capaz de atender as exigências dessa categoria social, propiciando o seu crescimento e 

aprendizagem, com observância da diversidade em sala de aula, adotando-se a flexibilidade 

necessária e adequada a cada individualidade, acreditando na potencialidade e singularidade de 

cada aluno. 

 

Convergências e divergências entre o trabalho de Helena Antipoff com excepcionais e o 
movimento de inclusão escolar 
 

Ao fazermos uma reflexão sobre implicações do trabalho de Helena Antipoff com 

“excepcionais”, hoje referenciados como ”portadores de necessidades educacionais especiais”, e a 

prática da educação inclusiva, encontramos pontos convergentes e divergentes nas respetivas 

práticas. 

Ainda que com a aplicação prática em épocas distintas, tanto a proposta de Helena 

Antipoff para excepcionais no âmbito educacional quanto a atual prática inclusiva defendem a idéia 

de uma educação gratuita em rede regular de ensino, assumindo a instituição especial uma atitude 

substitutiva para efetivação da educação daqueles. 

No entanto, observamos aqui uma divergência de tais práticas, na efetivação da 

escolarização dos “excepcionais” em rede regular de ensino. Helena Antipoff, percebendo a não 

adaptação de determinados alunos na rede regular de ensino, acabou por agrupá-los de maneira 

distinta, conforme características individuais, buscando a homogeneização e uma educação sob 

medida, passando então a instituição especial a ser agora mais premente na efetivação da 

educação desse grupo de alunos. Já a proposta de educação inclusiva visa a construção de 

classes baseadas na diversidade, onde as diferenças são administradas no convívio social, 

fornecendo a todos a mesma educação, oferecendo apoio suplementar quando necessário. 
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Apontamos como ponto de convergência entre as duas práticas de ensino a valorização 

da instituição escolar enquanto um espaço que proporcione a profissionalização dos indivíduos, 

possibilitando a inserção desses no mercado de trabalho, viabilizando uma vida social e 

independente. Contudo, ressaltamos que a profissionalização dos “excepcionais”, na proposta de 

Helena Antipoff, foi realizada de maneira restrita e segregacionista, concretizando-se apenas no 

âmbito das instituições especiais, não efetivando com sucesso a inserção dos “excepcionais” na 

comunidade. Já a escola inclusiva, em parceria com os demais sistemas da sociedade, busca 

inserir e preparar o “portador de necessidades educativas especiais” dentro da própria sociedade, 

viabilizando sua formação enquanto trabalhador. 

Tomando como referência a prática pedagógica, percebemos que na proposta de Helena 

Antipoff, aquela se baliza na aplicação de exercícios de “ortopedia mental”, visando a adaptação 

dos indivíduos ao meio, a partir de um referencial padronizado. Já a escola inclusiva parte de uma 

proposta pedagógica centrada no aluno, onde a escola deverá se adaptar aos vários níveis de 

inteligência e capacidade dos alunos, respeitando seu ritmo no processo de aprendizagem. 

Entendemos que a prática educacional realizada com as idéias de Helena Antipoff foi 

inovadora, no sentido de que os “excepcionais” até então não tinham acesso à rede regular de 

ensino, e, ainda que com efeitos segregacionistas, tal proposta possibilitou a “integração” dos 

“excepcionais” no âmbito educacional. 

Damos a prática de Helena Antipoff por inovadora porque o movimento de “integração” 

teve início no Brasil na década de 60, e já em 1934 Helena Antipoff, no trabalho de 

homogeneização das classes, contribuiu para a construção de classes especiais dentro da 

instituição regular de ensino. 

Comparando a educação inclusiva com a prática de “integração” realizada por Helena 

Antipoff, observa-se que a primeira propõe, no processo de inserção dos “portadores de 

necessidades educacionais especiais”, uma adaptação mútua entre a sociedade e os mesmos, e a 

última admite a inserção dos “excepcionais” conquanto que estes apresentem um desempenho 

condizente com os padrões estabelecidos pela sociedade. 

Entendemos que ambas as propostas têm grande importância na concretização do 

processo de inclusão dos “portadores de necessidades educacionais especiais”. Considerando-se 

que, em épocas remotas, tais indivíduos eram expurgados do meio social, ambas as práticas 

possibilitam a referência aos direitos daqueles, tendo em comum ideais humanitários, ainda que na 

obra de Helena Antipoff se evidencie uma postura assistencialista em relação aos “excepcionais”. 

Para concluir,podemos afirmar que para a efetivação de uma sociedade e, em especial, 

de uma escola inclusiva, necessário se torna compreender que a simples inserção física não 

viabiliza a inclusão. Não é se apagando a deficiência que se resolverá a questão, mas sim 

reconhecendo-se a diferença e as limitações pessoais, para, respeitando-as, adaptarem-se 

sociedade e “portadores de necessidades educacionais especiais” em suas relações. 



CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA HELENA ANTIPOFF - CDPHA 

 

215 

Estudando o trabalho realizado por Helena Antipoff, pode-se observar que, apesar do 

efeito segregacionista dos “excepcionais” no sistema regular de ensino, a mesma apresentava 

propostas alternativas para a inclusão destes, ainda que em espaços diferenciados de escolas 

normais. Não obstante o seu trabalho buscasse aplicar uma idéia democrática de educação 

pública para todos, acabou por ressaltar a diferença, na execução de um programa educacional 

sob medida. 

Percebemos, por sua vez que a proposta de educação inclusiva, como uma tentativa de 

se construir uma sociedade onde haja o reconhecimento da subjetividade que pressupõe a 

aceitação das limitações e diferenças dos indivíduos é entendido como um desafio. A questão que 

ainda permanece é a de como criar um sistema educacional que respeite as diferenças e promova 

a inclusão sem gerar os efeitos segregacionistas que a história já apontou. 
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Introdução 

Esse estudo foi elaborado como tese no Núcleo de Estudos em História da 

Psicologia/Programa de Psicologia Social – PUC-SP, e teve por objetivo realizar um estudo 

histórico da Psicologia escolar na Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo, mas 

também, o de compreender a Psicologia escolar na História da Psicologia em São Paulo. 

Documentos constituíram-se em matéria prima para a realização dessa pesquisa e foi um 

desafio torná-los história, por meio da análise e interpretação, considerando-se também, que a 

memória da autora participou marcantemente, desde que trabalhou como psicóloga no Serviço de 

Psicologia Escolar, da Secretaria da Educação da Prefeitura de São Paulo de 1978 até a sua 

extinção em 1989. 

Buscou-se apoio para esta elaboração na proposta atual da historiografia da ciência na 

abrangência que se pretende à historiografia da Psicologia: estudar as relações entre Psicologia e 

sociedade, e mais especificamente na abordagem social da historiografia da Psicologia, que se 

fundamenta na compreensão da área na trama das relações sociais, políticas, econômicas e 

culturais na qual se inseriu e foi produzida. 

No contexto específico da Prefeitura de São Paulo, buscou-se compreender as 

necessidades existentes para a implantação de um serviço de Psicologia escolar, os fatores 

conjunturais e estruturais que interferiram no seu desenvolvimento, bem como, nas ideologias, 

valores e representações aí presentes. Portanto, na perspectiva de compreender a Psicologia 

escolar e de buscar seu valor enquanto conhecimento contemporâneo. 

Assim, por tratar-se de história inserida no campo do contemporâneo, da qual a 

pesquisadora participou, os fundamentos da História do Presente, que trata da história a partir da 

década de 1930 do século XX, se tornaram essenciais, pois essa tendência originária da Nova 

História (1950-60) e incrementada nos anos 70, possibilitou a explicação do impacto dos 

acontecimentos do século XX sobre os homens, repudiando a função pedagógica moral da história 

e, além de focalizar a mudança e a diferença nas culturas, reconheceu a subjetividade do 

historiador.  

O primeiro movimento na realização deste estudo foi considerar a criação do Serviço de 

Psicologia Escolar, iniciando-se a pesquisa pela busca de documentos indicadores da estrutura e 
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funcionamento do Serviço de Psicologia Escolar – leis, decretos, editais, e outros documentos 

relacionados à Psicologia como relatórios, projetos de atuação e de pesquisas, roteiros, artigos, 

emitidos por diferentes setores da Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo. Buscando a 

possível origem dessas decisões, o questionamento levou a diretrizes da Revolução de 1930 e a 

conseqüente proposta de assistência à criança das camadas populares na prefeitura de São 

Paulo. E, no limite oposto, à extinção do Serviço de Psicologia Escolar em 1989.1  

A primeira tentativa de organizar o material coletado foi através da identificação dos 

documentos por etiquetas na contra-capa com informações sobre a fonte e a data de edição, ou 

data presumida, ou sem data. Nos documentos sem data, procurou-se demarcar o intervalo de 

tempo em que foram provavelmente produzidos e/ou editados. Elaborou-se, nesse momento, um 

quadro geral dos documentos contendo a referência do documento: bibliográfica, legislação, artigo 

de jornal, certificados; a data de publicação; o título do documento; e uma primeira categorização, 

a partir dos objetivos e conteúdos de cada um deles: relativos à estrutura do Serviço de Psicologia, 

relativos às orientações técnicas e/ou administrativas dadas aos psicólogos escolares, relativos 

aos textos produzidos pelos psicólogos escolares e/ou produzidos por equipes do Departamento 

de Planejamento da Secretaria da Educação, aos quais psicólogos escolares tiveram acesso – 

pesquisas, projetos, propostas e relatórios. Nesse momento, os nomes das personalidades 

envolvidas também constituíram uma categoria, o que levou a uma primeira tentativa de 

periodização dos documentos. 

Assim, partiu-se para a demarcação do período de criação do Serviço de Psicologia 

Escolar, estabelecendo-se os anos compreendidos entre 1974 até 1979. Na perspectiva de 

sustentar historicamente esse período, buscou-se caracterizar a fase antecedente, que remontava 

até o momento da criação dos Parques Infantis, nos anos 30. De todo modo, esse, como os outros 

períodos, só foi fechado ao longo da pesquisa. 

Identificados os documentos, partiu-se para a leitura e descrição de cada um deles, o que 

resultou em uma caracterização específica para cada conjunto, e na elaboração de três linhas de 

tempo, que apresentam respectivamente, alguns fatos ou eventos marcantes na educação no 

Brasil ou na PMSP; fatos ou eventos marcantes específicos na educação da PMSP e da Psicologia 

na SME, desde os anos 30 até o início dos anos 90.  

Os documentos primários analisados foram relacionados na forma de Quadros, 

apresentando para cada documento além de identificação, breve descrição e fonte, conforme 

segue: 

Quadro 1 – legislação: atos, projetos de lei, decretos, portaria e leis emitidos pela PMSP. 

Desse material foi possível elaborar uma série de organogramas que demonstram o 

desenvolvimento da institucionalização dos diferentes setores responsáveis pela educação, e 

particularmente da Psicologia na SME.  

Quadro 2 – material de divulgação produzido pela SME ou em algumas de suas 

unidades, como também, entrevista e documentário de fotos. 
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Quadro 3 – material de trabalho: orientações aos psicólogos escolares, aos assistentes 

pedagógicos, orientadores educacionais e professores de escolas de 1º grau e educação infantil e 

a professores, produzidas por equipes da Seção de Psicologia, da Seção de Fonoaudiologia, 

Departamento de Assistência (Saúde) Escolar – DSE e/ou Departamento de Planejamento e 

Orientação – Deplan, da SME e Secretaria Municipal de Saúde – SMS.  

Quadro 4 – cursos programados pelo Setor de Psicologia, ministrados por psicólogos e 

cursos programados pela ou para a SME, dos quais psicólogos escolares participaram. 

Quadro 5 – seminários, encontros e congressos dos quais participaram psicólogos 

escolares da PMSP.  

Quadro 6 – textos de diversos autores utilizados em treinamentos do Serviço de 

Psicologia Escolar da PMSP. 

Fontes secundárias foram analisadas como documentos e estão, do mesmo modo que os 

documentos primários, relacionadas no Quadro 7 que traz autoria, data, breve descrição e fonte 

para: pesquisas históricas sobre educação e ensino municipal sobre Educação e Ensino Municipal 

de São Paulo, realizadas durante o período em estudo, mas também outras mais recentes; 

pesquisas sobre Psicologia escolar na prefeitura de São Paulo, e livros sobre Psicologia escolar 

publicados por autores brasileiros, entre os anos de 1970 a 1984. 

Na análise e interpretação do conjunto de documentos pesquisados, procurou-se não 

apenas relacioná-los entre si, mas também com as linhas de tempo elaboradas e com alguns dos 

acontecimentos que marcaram a história do Brasil, da Psicologia e da própria profissão de 

psicólogo, permitindo a identificação de quatro períodos na atuação da Psicologia na SME da 

PMSP, que serão apresentados a seguir. Ao final deste estudo, apresento ainda, uma questão 

(im)pertinente, um alerta e a perspectiva para novas pesquisas, as quais poderão considerar o 

difícil e lento caminho que a Psicologia têm feito para superar as amarras das atividades que a tem 

definido. 

 

Antecedentes: a assistência à criança das camadas populares na prefeitura de São Paulo 

 

O mais longe que se pode ir para conhecer os projetos do governo municipal de São 

Paulo na educação e a participação da Psicologia em suas orientações, esta pesquisa levou à 

assistência à infância, proposta na década de 1930, com a criação dos Parques Infantis. Instalados 

nos bairros operários da cidade, tinham por objetivo “colaborar na obra de preservação social e de 

contribuir para a educação sanitária das crianças”. Tal objetivo retrata como as idéias sobre a 

importância da educação infantil no espaço público foram articuladas, no sentido de cumprir o 

propósito de se estruturar a sociedade brasileira moderna. As novas idéias, especificamente 

quanto à Pedagogia, já traziam como postulado a necessidade de conhecimento sobre a 

Psicologia da infância, o respeito ao caráter, aptidões e tendências inatas das crianças.  
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Na cidade de São Paulo, especificamente, o processo de industrialização e urbanização 

já ocasionara a formação dos “corredores de indústrias” em alguns bairros, nos quais sugiram as 

chamadas “habitações do proletariado”, habitações coletivas – cortiços. As famílias de operários 

eram caracterizadas, pelos diversos profissionais que se ocupavam dos problemas sociais, como 

vivendo na promiscuidade e as crianças como abandonadas, sem os cuidados maternos, visto as 

mulheres trabalharem para a complementação do orçamento; mal alimentadas e vivendo na rua, 

sem cuidados, as crianças eram vítimas freqüentes das epidemias de tifo, tuberculose, diarréias e 

outras doenças. Embora os próprios operários reivindicavam melhores salários e condições de 

vida, ao que parece, nenhuma iniciativa governamental no município de São Paulo, procurou 

solucionar essas questões, até a década de 1930, quando outras condições históricas assim 

determinaram.  

Foi no contexto do movimento de 1930 e dos anos Vargas, que novas exigências 

voltadas à educação, à saúde e à cultura foram impostas ao país e com elas a preocupação das 

elites para com a educação dos filhos dos operários – era preciso que o governo oferecesse algum 

tipo de assistência às crianças da camada operária, envolvendo ao mesmo tempo a educação e a 

saúde. Nessas condições e seguindo a proposta expressa no Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, que o município de São Paulo, na figura do prefeito Fábio da Silva Prado (1934-

1938) assumiu a tarefa de oferecer assistência pré-escolar às crianças da camada operária da 

população, com a criação, em 1935 dos Parques Infantis, anunciando seu tríplice objetivo: “nutrir, 

educar e recrear”. Em 1941, funcionavam sete Parques Infantis na cidade.  

Em 1945, provavelmente foi criado o Setor de Orientação Psico-Pedagógica, denominado 

posteriormente, em 1947, Setor de Psicologia Clínica e nele foi instalado um Laboratório de 

Investigações Educacionais, já na então Secretaria de Educação e Cultura. Ao que parece, nesse 

período, a preocupação com desajustes de personalidade das crianças foi reforçada com o 

aparecimento dos psicólogos, e cursos foram organizados para os dirigentes dos Parques Infantis 

abordando temas sobre o desenvolvimento infantil.  

O Brasil dos anos 50, principalmente na sua segunda metade, governo Juscelino 

Kubitscheck, foi marcado por crescentes índices de desenvolvimento econômico. Um governo 

otimista, que combinou em sua política econômica os interesses do Estado, a empresa privada 

nacional e o capital estrangeiro. Nesse governo, o Ministério da Educação lançou as diretrizes para 

a “municipalização do ensino”, e atendendo a essas exigências a prefeitura de São Paulo, agrupou 

as escolas isoladas existentes, estruturando o Ensino Primário na capital, e ampliando a 

quantidade de Parques Infantis, em 1956.  

Entretanto, o caráter constitucional de obrigatoriedade do Ensino Primário fez com que 

esse não só recebesse mais recursos como ganhasse prioridade nas reivindicações populares. 

Assim, em meio as discussões sobre o “fantasma do analfabetismo” e sobre a falta de escolas 

primárias, a ênfase assistencial, médica e recreativa foi abandonada como proposta dos Parques 
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Infantis. A influência da idéia de que o ensino pré-escolar poderia diminuir a reprovação na 1ª série 

se fazia presente. 

O ano de 1956 é dado como o ano da criação das Clínicas Psicológicas da PMSP nos 

históricos sobre o Serviço de Psicologia Escolar apresentados em diferentes documentos e livros 

que abordam o assunto. Assim, mesmo que já existisse um Setor de Psicologia Clínica, na 

Secretaria de Educação, essa modalidade de atendimento, ao que parece, se consolidou na 

prefeitura de São Paulo neste período, quando a preocupação com a alfabetização de crianças 

passou a ser enfatizada e a proposta recreacionista dos Parques Infantis subestimada.  

À clínica psicológica cabia a tarefa de diagnosticar e oferecer terapia às crianças 

encaminhadas pelas escolas e parques, mas também tinha por propósito orientar educadores 

quanto aos aspectos psicológicos do desenvolvimento infantil e oferecer cursos. Nesse período, 

destaca-se a presença de Yvonne Khouri, dentre outras educadoras, com especialização em 

Psicologia clínica, responsável, anos depois, pela criação do Setor de Psicologia Escolar, na 

prefeitura de São Paulo. Portanto, anterior a regulamentação da profissão de psicólogo, estava 

oficializada a assistência psicoterápica à criança e ao adolescente, realizada por psicólogo. 

A partir de 1961, a prefeitura de São Paulo contava com duas clínicas psicológicas. 

A Secretaria da Educação e Cultura tornou-se mais complexa ao longo das décadas de 

50 e 60 e a preocupação com o ensino de 1º grau parece ter conquistado maior importância. Nos 

anos 60, não só o ensino primário se expandiu, assim como os índices de reprovação na 1ª série.  

Em 1967, uma reestruturação foi realizada na Secretaria de Educação; foi criado o 

Departamento de Assistência Escolar, constituído pela Divisão Odontológica, Divisão de Nutrição e 

Divisão de Assistência Médica, na qual foi criada a Seção de Psicologia Clínica, sob a chefia de 

Yvonne Khouri. 

Nos primeiros anos da década de 1970, os índices de repetência e evasão escolar, 

principalmente na 1ª série, chegavam a 60% nas escolas da prefeitura de São Paulo justificando o 

crescente aumento dos encaminhamentos para diagnóstico e tratamento nas clínicas psicológicas. 

Pode-se relacionar esse aumento, também à presença dos assistentes pedagógicos e orientadores 

educacionais nas escolas da prefeitura, que iniciaram suas atividades em 1972. Por creditarem aos 

alunos as razões de suas dificuldades escolares, recorriam ao diagnóstico psicológico, 

considerando-o como uma medida que pudesse esclarecer a não aprendizagem, a repetência e a 

evasão escolar. 

Evidentemente, as clínicas psicológicas aceitavam os encaminhamentos, mas sua 

quantidade crescente levou a Seção de Psicologia Clínica realizar, em 1974, um levantamento com 

o objetivo de definir a realidade escolar, suas necessidades, com vistas a estabelecer algum plano 

de ação. A análise dos dados desse levantamento (envolvendo 1184 crianças) mostrou que muitos 

dos chamados distúrbios de escolaridade, que correspondiam a 80% dos encaminhamentos, 

poderiam ser prevenidos ou minimizados mediante ação do psicólogo na escola, e que esse 

serviço deveria priorizar a 1ª série. 
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Com o propósito de verificar e generalizar a análise do levantamento, a Seção de 

Psicologia Clínica, contando sempre com a orientação de Yvonne Khouri, realizou no ano seguinte, 

a pesquisa “Avaliação do desenvolvimento intelectual de alunos de 1ª série do ensino de 1º grau 

da PMSP e suas relações com o fracasso escolar”. Outros estudos sobre o desenvolvimento das 

crianças de 1ª série ainda, foram realizados nas clínicas psicológicas. Os estudos realizados 

mostraram que o desenvolvimento intelectual rebaixado não era a única causa do fracasso escolar; 

os alunos eram repetentes, não devido a retardamento, mas a carência cultural; apontando 

também que a escola não estava aparelhada para solucionar seus problemas, necessitando-se, 

portanto, de programas e metodologias educacionais adequados, incluindo medidas preventivas ao 

alcance da população docente e discente.  

Nasceu, assim, em julho de 1975, o Projeto Piloto de Psicologia Escolar, enfatizando a 

orientação em âmbito profilático.  

 

Da Psicologia Clínica à Psicologia Escolar ou Psicologia Clínica Escolar Preventiva 

 

Com proposta profilática e de abrangência comunitária, o Projeto de Psicologia Escolar 

foi inaugurado em escolas localizadas na periferia geográfica da cidade de São Paulo, com o 

objetivo de facilitar o processo educativo, através da integração das técnicas psicológicas no 

processo educacional, mediante ações integradas entre psicólogos, assistentes pedagógicos, 

orientadores educacionais, professores e pais, priorizando a ação com o grupo de alunos da 1ª 

série.  

Foi um projeto pioneiro na cidade de São Paulo, abrangendo um nível de prevenção 

primária. Pode-se dizer que, de certa forma, esse projeto confrontava o encaminhamento dado 

pela Psicologia, à época, colocando-se ao lado dos questionamentos que passaram a ser feitos em 

relação à profissão de psicólogo e ao encaminhamento dado pelo ensino de Psicologia. 

Embora este estudo não tivesse o objetivo de construir a história da profissão, ou do 

ensino de Psicologia, algumas considerações a esse respeito foram necessárias. 

Apoiada na regulamentação da profissão, nas mudanças estruturais ocorridas na 

sociedade brasileira, pós-golpe militar, e na Reforma Universitária de 1968, a Psicologia enfrentou 

período de expansão e de crítica, na década de 1970. 

A expansão ocorreu na quantidade de cursos de Psicologia e no aumento do número de 

vagas nos novos cursos, e a crítica referiu-se à ideologia implantada pós-golpe de 1964, desde 

que foi absorvida nos cursos de Psicologia, que passaram a formar profissionais para a realização 

de atividade técnica (prioridade para o conhecimento específico e treinamento para utilização do 

instrumental), levando-se em conta as necessidades do mercado urbano, desconsiderando o 

comprometimento da Psicologia para atender as necessidades da maioria da população. Formava-

se, portanto, uma grande quantidade de psicólogos dentro do padrão de profissional liberal. 

Conseqüentemente, a expansão da Psicologia deu-se, sobretudo, na área clínica. 
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Nessa perspectiva, foi um desafio a implantação do Projeto de Psicologia Escolar na 

PMSP. Além dos psicólogos escolares utilizarem conhecimento e instrumental específico dessa 

área, precisariam compreender as relações entre escola e sociedade e, ainda, enfrentar as 

diferenças e divergências com os outros profissionais que ali trabalhavam, como por exemplo, o 

orientador educacional. Além disso, a marca autoritária e centralizadora (o Brasil vivia sob a 

ditadura militar) podia ser percebida nas escolas, nas quais o trabalho estava centralizado nas 

mãos do diretor, que definia a participação dos psicólogos escolares, principalmente, no 

atendimento aos alunos, ou classes, considerados como problemas.  

Assim, os psicólogos escolares utilizavam alguns testes (Metropolitano de Prontidão, 

Escala de Maturidade Mental Colúmbia e Teste de Organização Perceptiva de N. Santucci - Pré-

Bender) e uma avaliação denominada psico-pedagógica, aplicada por professores, para 

diagnosticarem os problemas e colaborarem com a formação de classes homogêneas, e/ou 

encaminhar alunos, caso necessário, a atendimentos especializados. Essa atividade, de base 

clínica, e reconhecida pelo pessoal da Educação, fez com que alguns psicólogos pudessem se 

aproximar de professores e diretores e muitas vezes conquistar um espaço de trabalho, incluindo 

reuniões com grupos de professores e/ou pais. 

Cabe lembrar, ainda, que os psicólogos chegavam às escolas, encaminhados pelo 

Departamento de Assistência ao Escolar e não pelo Departamento de Planejamento, ao qual as 

escolas estavam subordinadas e, assim, essa era mais uma razão para que, não raras vezes, 

enfrentassem resistências não só de diretores, mas também, de orientadores educacionais, 

assistentes pedagógicos, e mesmo de professores. 

Na busca de conquistar espaço, a Psicologia Escolar procurou, dentro da condição 

estabelecida – atender alunos –, porém não descartou seu interesse primordial – trabalhar com 

professores.  

Ainda em 1977, portanto, após dois anos de implantação do Projeto, novos psicólogos 

puderam ser contratados, e assim, o agora denominado Programa de Psicologia Escolar ampliado. 

Em maio desse mesmo ano, foram fixadas as atribuições para os psicólogos escolares, 

estabelecendo: procedimento do cadastro psicológico de alunos, elaboração de fichários de 

informações, fornecimento aos professores de dados psicológicos de seus alunos, colaboração 

com orientadores educacionais e assistentes pedagógicos, procedimento à orientação psicológica 

de classes e alunos, sensibilização de professores em relação à importância da inter-relação 

professor-aluno, entendimentos com os pais dos alunos”. Seriam atribuições dos psicólogos 

escolares também, “a participação no processo de orientação profissional, o monitoramento de 

grupos de sensibilização e aconselhamento de professores, outros técnicos da escola e pais, 

procedimento do levantamento dos recursos da comunidade quanto à orientação psicológica, 

realização de pesquisas no campo psicológico escolar, e a manutenção de informações dadas à 

direção da escola sobre as atividades realizadas. (D.O. M. 21/03/77) 
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Entretanto, vale a pena reiterar que, embora a ação do psicólogo escolar parecesse 

eminentemente técnica, considerando o caráter diagnóstico da prontidão para a alfabetização, da 

maturidade mental e da organização perceptiva das crianças, o procedimento de cadastramento 

psicológico ou triagem psicológica poderia subsidiar os psicólogos escolares nas discussões com 

professores e técnicos de educação, para a elaboração de programas e currículos que pudessem 

de alguma maneira compensar a carência dessas crianças, além de facilitar a própria inserção e 

aceitação do psicólogo na escola.  

Um ano após a fixação das atribuições dos psicólogos escolares, o Serviço de Psicologia 

Escolar foi oficializado na Seção de Psicologia, constituída também pelos Serviços das Clínicas 

Psicológicas, na Divisão de Assistência Médica do Departamento de Assistência Escolar.  

Nesse mesmo ano, por iniciativa dos psicólogos da Seção de Psicologia, foi fundada a 

Associação dos Psicólogos da Prefeitura – APP, presidida por Yvonne Khouri. Conta Khouri, em 

comunicação verbal (2002), que os psicólogos precisavam de um espaço próprio, mais 

descontraído, para discutir de modo crítico seu trabalho, visto que ainda vigorava uma política 

autoritária nas instâncias públicas. Além disso, a APP aglutinaria e organizaria não só os 

psicólogos da educação, mas também de outras secretarias. 

Logo após sua fundação, a APP e a Seção de Psicologia promoveram o I Ciclo de 

Debates sobre o Atendimento Psicológico a Escolares. Esse encontro foi oportunidade para 

apresentação do conjunto de trabalhos até então realizados e de propostas para novos trabalhos 

pelas equipes que se reuniam em grupos de estudos e pesquisas, e que participavam, desde a 

criação, do projeto de Psicologia escolar no município de São Paulo.  

Os anais desse I Ciclo de Debates constituem documento que bem caracteriza o Serviço 

de Psicologia Escolar, nesse momento. Na avaliação do encontro explicitou-se preocupação com o 

trabalho realizado ao apontar: a necessidade de aprimoramento profissional, que poderia ser 

cumprida a partir de outros encontros dessa natureza; a necessidade de novos estudos e 

pesquisas; e a necessidade de uma definição mais precisa quanto à atividade profissional.  

Esses argumentos já estavam na pauta de professores e pesquisadores da área – definir 

o papel da Psicologia, enquanto ciência e profissão.  

Entretanto, a questão colocada era bem maior, envolvia a reflexão das Ciências 

Humanas, que se colocavam agora apenas como áreas formadoras de técnicos ajustados aos 

interesses educacionais do regime em vigor. 

Portanto, os anos 70 se configuraram como momento de análise e crítica da Psicologia 

científica. Com marcante influência do pensamento marxista, a crítica buscava esclarecer o 

compromisso social e histórico da Psicologia; buscava a identidade profissional do psicólogo. 

Entretanto, com respeito ao Programa de Psicologia Escolar da PMSP, é importante 

lembrar que, embora ele apresentasse propostas compatíveis com a crítica que se fazia então, sua 

execução dependia tanto da ideologia autoritária do pessoal ao qual o Programa estava 
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subordinado e da escola na qual se aplicava, como também, dos psicólogos envolvidos, o que 

marcava, portanto, diferenças significativas entre o plano elaborado e sua execução. 

O final da década de 1970 configurou-se como um momento de renovação para a 

sociedade brasileira – a luta por liberdades democráticas, dentre outras reivindicações. Nesse 

cenário, a categoria de psicólogos, ao lado de outras, buscou uma organização mais democrática, 

considerando a mudança do caráter profissional do psicólogo: não mais identificado como 

profissional liberal ou autônomo, mas como assalariado com diploma de nível superior. Assim, os 

psicólogos da prefeitura que já se organizavam na APP, de algum modo participaram dos 

movimentos de oposição nos órgãos de representação da categoria, em tempos de abertura 

política no Brasil; passaram então a viver tempos de maior enfrentamento com forças antagônicas: 

Psicologia escolar-clínica preventiva e a dimensão política do trabalho do psicólogo escolar.  

O ano de 1979, data a aposentadoria de Yvonne Khouri da prefeitura de São Paulo.  

 

Tentativas de Definição da Psicologia Escolar. Forças antagônicas: a Psicologia escolar-

clínica preventiva e a dimensão política do trabalho do psicólogo escolar 

 

Nos primeiros anos da década de 1980, pode-se encontrar claramente a ação dessas 

forças que, ao que parece, teriam o objetivo de definir o papel do psicólogo escolar. De um lado, 

verifica-se que ações foram promovidas em forma de cursos, encontros e seminário, pelos órgãos 

de representação da categoria, com o objetivo de atualizar conhecimentos e produzir discussões 

sobre modelos alternativos aos tradicionalmente utilizados pela Psicologia escolar.  

Nesses eventos, evidencia-se a preocupação com a inserção da Psicologia no contexto 

social brasileiro; o questionamento do modelo médico, identificado com a concepção positivista de 

ciência, e a apresentação da Psicologia Institucional, como uma nova orientação para a prática 

profissional. Por outro lado, verifica-se que na Seção de Psicologia, foi sistematizado um plano 

para a ação do psicólogo escolar, que previa a descentralização do atendimento clínico, 

envolvendo a participação dos psicólogos escolares. Nessa proposta, o modelo utilizado pelos 

psicólogos escolares recebeu a denominação de clínico-escolar; nele, os psicólogos seriam 

responsáveis pelos encaminhamentos das crianças às clínicas psicológicas e pelo 

acompanhamento dessas crianças na escola. Da mesma forma, procederiam ao encaminhamento 

para atendimento fonoaudiológico. 

Entretanto, o plano de atuação da Seção de Psicologia previa, também, aproximar o 

Serviço de Psicologia Escolar aos trabalhos desenvolvidos pelo Departamento de Planejamento da 

Secretaria de Educação, além de manter e incentivar grupos de estudos e pesquisas.  

Embora as orientações recebidas pelos psicólogos escolares os considerassem como 

técnicos da educação, pode-se verificar que a orientação geral se caracteriza para a realização de 

diagnóstico baseado na queixa escolar. Assim, pode-se supor que os psicólogos mantiveram seu 

espaço de trabalho na escola, principalmente porque continuaram se ocupando das dificuldades 
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que o sistema educacional encontrava, traduzidas nas chamadas “dificuldades de aprendizagem” 

das crianças. 

Entretanto, em tempos de redemocratização da sociedade brasileira, quando também se 

discutia a democratização da escola, os psicólogos tiveram acesso a textos produzidos pelo 

Departamento de Planejamento (1982), que possivelmente foram trabalhados com professores nas 

escolas, os quais abordavam assuntos relacionados aos aspectos sociológicos e antropológicos do 

desenvolvimento infantil e aprendizagem, à questão política da educação popular, à 

marginalização cultural, à saúde mental da criança, à dinâmica institucional. Esses textos indicam a 

orientação filosófica e política humanista e marxista que caracterizou esse período, destacando-se, 

entre outros, A Questão Política da Educação Popular, de Carlos Rodrigues Brandão2, “Atitudes e 

Cognição no Marginalizado Cultural”, de Ana Maria Poppovic3, além de textos literários, como os 

poemas A Educação pela Pedra e Tecendo a Manhã, de João Cabral de Melo Neto4. 

Além disso, os psicólogos escolares tiveram acesso a, pelo menos, duas importantes 

publicações da área nesse período: o livro Ação da Psicologia na Escola, 2ª edição, Moraes, 1981, 

escrito por Elcie Salzano Masini, e Introdução à Psicologia Escolar, organizado por Maria Helena 

Souza Patto, T. A. Queiroz, São Paulo, 1981.  

Ainda no ano de 1981, sem nenhuma outra modificação oficial na estrutura do 

Departamento de Assistência Escolar, sua denominação foi alterada, passando a se chamar 

Departamento de Saúde Escolar – DSE. 

Nesse momento em que as relações democráticas se restabeleciam no país, também se 

buscava uma definição do papel profissional do psicólogo escolar. O Conselho Regional de 

Psicologia (1980-1983) e o Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo (1983-1986), 

empenharam-se em caracterizar e discutir o perfil do profissional psicólogo, por meio de uma 

pesquisa realizada em 1981, pelo Dieese e publicada no livro O Perfil do Psicólogo no Estado de 

São Paulo, São Paulo, Cortez, 1984, foi apresentada à categoria. 

A valorização da participação do psicólogo na forma de ação social ganhou destaque, e 

assim, a Psicologia passou a ser definida e defendida, conforme afirma Guirado (CFP E CRP-6ª 

região, 1994; 122), como “uma instituição de saúde, onde quer que ela se dê: na Educação, nos 

órgãos oficiais e privados de Saúde, na promoção social, e no consultório, e não da saúde” 

(p.122). Isso, por certo, acirrou os conflitos já existentes com outros profissionais: pedagogos, 

médicos, assistentes sociais, administradores de empresas, levando o CRP06, de alguma maneira, 

a enfrentá-los. 

Novos ventos sopraram no Estado de São Paulo a partir da eleição de Franco Montoro 

para o governo (1982), que no ano seguinte indicou Mario Covas para prefeito da Capital. Pela 

primeira vez, uma força de oposição ao regime autoritário chegava ao governo do estado e da 

prefeitura da capital simultaneamente. Especificamente, quanto à educação, o governo estadual 

propiciou discussões junto aos segmentos sociais interessados na área, sobre a qualidade de 

ensino, situação do magistério – preparação de professores e diretores – e a autonomia da escola.  
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Na prefeitura de São Paulo não foi diferente. A Secretaria Municipal da Educação, a partir 

de 1983, procurou implementar uma Política Educacional em defesa do ensino público; 

democrática quanto ao acesso à escola e de sua gestão interna; que melhorasse a qualidade de 

ensino para ampliar a permanência (do aluno) na escola; que melhorasse as condições do 

educador e valorizasse sua participação nas decisões educacionais; que recuperasse a função 

educacional da escola como transmissora de conhecimentos à qual as ações assistenciais 

estivessem subordinadas como apoio ao ensino-aprendizagem. 

Nessa perspectiva, iniciou-se o processo de integração do Serviço de Psicologia Escolar, 

ao Departamento de Planejamento, desligando-o do DSE. Prioridade foi dada para integração das 

Escolas Municipais de Educação Infantil e classes de pré-escola alocadas nas Escolas Municipais 

de I Grau com a 1ª série, além do atendimento a essa série. Para isso, a Secretaria solicitou um 

Programa de Trabalho aos psicólogos que sistematizasse suas atividades e competências.  

Todavia, o programa apresentado assemelhava-se fundamentalmente ao Projeto Piloto, 

de 1975. A queixa escolar ainda determinava a realização do trabalho. 

Entretanto, havia por parte de um grupo de psicólogos escolares, expectativa positiva 

para a elaboração de um novo Plano de Trabalho, e, talvez, da definição do papel do psicólogo 

escolar, pois nesse momento contaria com assessoria de Ana Maria Poppovic. Infelizmente, sua 

morte súbita frustrou essa expectativa. 

Ainda no ano de 1983, o Departamento de Planejamento realizou uma Capacitação de 

Recursos Humanos da Rede Municipal de Ensino da PMSP – atualização para psicólogos e 

fonoaudiólogos (CENAFOR – MEC), que teve por objetivo analisar a função dos profissionais, 

propiciar um debate entre participantes, considerando suas práticas e as legislações que 

regulamentam suas funções, privilegiando o debate sobre: o cotidiano da escola, a função social 

do educador, os mecanismos de seletividade no ensino de I grau, a necessidade de se efetivar a 

democratização da escola, e a possibilidade dos psicólogos se constituírem como elementos de 

facilitação da relação entre as pessoas que nela estão. Com o objetivo de sensibilizar os 

participantes para as discussões foram utilizadas canções da Música Popular Brasileira compostas 

e interpretadas por artistas expoentes do ciclo dos festivais. Os textos utilizados nessa capacitação 

fazem críticas à posição autoritária da escola e a maneira burocratizada de seu funcionamento. 

Também são questionados: o papel do professor frente aos conteúdos e métodos utilizados, e a 

relação que estabelece com seus alunos. 

Discussões entre o grupo de psicólogos e entre as equipes escolares, das quais faziam 

parte diretores, assistentes de diretor, auxiliares de direção, técnicos de educação, orientadores 

educacionais, assistentes pedagógicos, supervisores de ensino foram promovidas pelo mesmo 

departamento, num segundo curso, realizado no mesmo ano, Capacitação de Recursos Humanos 

da Rede Municipal de Ensino da PMSP (CENAFOR – MEC), abordando temas relacionados à 

democratização da escola, competência profissional como mediação do compromisso político do 

educador, fracasso escolar, liderança, planejamento e legislação. Ao final, o curso previa 
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elaboração de uma proposta de atuação de cada unidade escolar para o enfrentamento do 

problema do fracasso na escola. 

De modo geral, nesse curso, a relação professor-aluno foi intensamente discutida, e 

questionada a visão que atribui aos próprios alunos, ou a suas famílias, os problemas de 

comportamento e aprendizagem. Discutiu-se, ainda, a necessidade de se compreender 

criticamente a realidade social e a inserção da escola nesse contexto, para que tanto o ensino 

como a democratização da escola pudesse se concretizar.  

Além dessas realizações, o Departamento de Planejamento organizou um treinamento 

para professores, no mesmo ano, apresentando trabalhos recentes sobre a aprendizagem da 

leitura e escrita. 

Ao que parece, houve, de fato, por parte da SME, uma intenção de redimensionar a 

atuação do Serviço de Psicologia Escolar e, em contrapartida, observa-se que o Serviço também 

procurou sistematizar, de acordo com as diretrizes adotadas, proposta de trabalho para o ano 

seguinte, definindo sua participação junto ao Departamento de Planejamento, na perspectiva de 

contribuir mais efetivamente com o trabalho desenvolvido pela equipe escolar, em cada unidade, 

no próprio Departamento, integrando equipes responsáveis pela elaboração de orientações 

técnicas a serem levadas às escolas em forma de planos, subsídios, treinamentos, e nas 

Delegacias Regionais de Ensino, integrando equipes multidisciplinares e atendendo escolas de 1º 

grau e de educação infantil, que não contavam com a presença de psicólogo. 

Colaboraram ainda, para a reflexão e redimensionamento da atuação da Psicologia 

escolar, dois livros publicados nesse período. Psicologia e Ideologia – uma introdução crítica à 

Psicologia escolar, escrito por Maria Helena Souza Patto, T. A. Queiroz, São Paulo, 1984, e 

Psicologia Escolar, organizado por Yvonne Khouri, para a coleção Temas Básicos de Psicologia, 

EPU, São Paulo, 1984.  

É importante lembrar também, que alguns psicólogos da prefeitura participavam de 

diversos eventos científicos da área da Educação. Vale destacar o II Congresso de Educação 

(1983), promovido por várias entidades, dentre elas o Sindicato dos Psicólogos do Estado de São 

Paulo e CRP06, no qual se propôs a formação de equipes multidisciplinares comprometidas com a 

melhoria do nível de Educação para a população, para atuarem nas redes de ensino, incluindo o 

psicólogo. 

Com isso, se poderia supor que integrando o Departamento de Planejamento, o Serviço 

de Psicologia Escolar pudesse se consolidar, nos anos seguintes. 

Entretanto, nova administração assume a prefeitura de São Paulo, na figura de Jânio da 

Silva Quadros (1986–1988), mostrando que continuavam vivas algumas personalidades populistas 

brasileiras. 

Nessa administração, o Serviço de Psicologia Escolar voltou a pertencer aos quadros da 

Divisão Médica do DSE, e aí, qualquer possibilidade para a consolidação de um novo projeto de 

atuação para a Psicologia escolar se perdeu.. 
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Talvez já estivesse perdida, como mostra a pesquisa realizada por Neves (1989) O 

Psicólogo Escolar da Prefeitura Municipal de São Paulo: Atividade e Representação – subsídios 

para uma definição profissional, realizada em 1986, que buscou conhecer a atividade do psicólogo 

escolar da PMSP, através de suas ações e representações. Os resultados de Neves mostram um 

Serviço de Psicologia Escolar deslocado da sua história e propósito, assim sentido e percebido 

pelos profissionais que dele participavam.  

Embora nesta pesquisa não se tenha obtido dados para afirmar sobre um plano 

elaborado pela Seção de Psicologia, que definisse precisamente a atuação dos psicólogos na 

escola e sua inserção oficial na equipe escolar, dados indicativos permitem imaginar movimento 

nesse sentido, desde a criação do Serviço, como também nos anos em que o Serviço de 

Psicologia Escolar integrou o Departamento de Planejamento da Secretaria de Educação. 

Parece, entretanto, que houve uma impossibilidade de apropriação por parte dos 

psicólogos escolares do projeto que poderia ser construído. Além da política educacional 

implantada, após 1986 na prefeitura de São Paulo, que fechou qualquer possibilidade para uma 

definição do papel do psicólogo escolar, pode-se afirmar que o término das discussões sobre a 

Psicologia escolar entre os órgãos de representação da categoria dos psicólogos e educadores e a 

atenção crescente ao redimensionamento do sistema de saúde público brasileiro, com a 

participação de psicólogos nas equipes multiprofissionais de saúde, agravaram essa situação, 

culminando com a extinção do Serviço de Psicologia Escolar, em 1989. 

 

A extinção do Serviço de Psicologia Escolar: transferência dos psicólogos da Secretaria 

Municipal de Educação para a Secretaria Municipal de Saúde 

 

Uma política populista, autoritária, ainda mais burocratizada se instalou na Secretaria de 

Educação da prefeitura de São Paulo, com a posse de Jânio Quadros, em 1986, embora os 

registros oficiais acusem o objetivo de se implantar uma política de descentralização, priorizando a 

autonomia da escola e poder de decisão às Delegacias Regionais de Educação.  

Para o Serviço de Psicologia Escolar, a alteração na estrutura da Secretaria teve como 

conseqüência sua reaproximação dos objetivos do DSE (assistência psicológica: diagnóstico e 

encaminhamento), e seu afastamento da elaboração de propostas educacionais realizadas pelo 

Departamento de Planejamento.  

Tempo de desesperança e frustração para muitos psicólogos escolares. Fato significativo 

foi o “adormecimento” da Associação dos Psicólogos da Prefeitura – APP, que parecia não ter 

nenhuma razão imediata para existir.  

Tempo de desesperança e frustração para a maioria da sociedade brasileira, apesar do 

fim do período de ditadura, pois o país estava economicamente enfraquecido, sem perspectivas no 

futuro imediato.  
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Tempo de “uma certa modorra...”5, no órgão de representação dos psicólogos de São 

Paulo – CRP06. A categoria, de algum modo, também adormeceu.  

Observa-se também, nesse período, que a Psicologia escolar e a participação do 

psicólogo em equipes multiprofissionais na educação pública perde espaço na agenda das 

discussões articuladas, nos anos anteriores, pelos órgãos de representação da categoria junto a 

outras entidades representativas dos profissionais de educação.  

Sem espaço (na própria administração, ou nos Congressos de Educação) que permitisse 

reflexão sobre sua própria história e de criação de um plano que pudesse consolidar as mudanças 

engendradas na administração anterior, os psicólogos escolares da prefeitura “adormeceram”, não 

buscaram mais nada...  

Na verdade, parece que a situação de abandono já se concretizava tanto pela via 

político-administrativa, que transferiu os psicólogos escolares do Departamento de Planejamento 

para o DSE, como pela perda de espaço de discussão com os demais profissionais da educação 

sobre a participação de psicólogos nas equipes multiprofissionais da educação, por parte dos 

próprios psicólogos, que não tinham conseguido, até então, consolidar uma nova ação e lutar por 

espaço de trabalho. 

Entretanto, é importante registrar que, nessas condições, e sem a participação do grupo 

de psicólogos escolares e clínicos lotados na Seção de Psicologia, esta “ganhou” o status de 

Divisão6 no DSE, deixando, portanto, de estar subordinada à Divisão de Assistência Médica. 

O problema do fracasso escolar continuou na pauta das discussões da educação e 

ganhou expressão na área da saúde. Nas discussões realizadas no CRP06 sobre a Psicologia 

escolar não mais aparece a luta pela participação do psicólogo em equipe multiprofissional na 

educação, entra em cena a discussão sobre novos modelos de diagnóstico para os problemas de 

aprendizagem: a “velha” questão da Psicologia clínica. 

Importante lembrar que esse tema – diagnóstico e encaminhamento de crianças 

consideradas com dificuldades em adaptarem-se às condições de ensino – ainda estava em 

discussão entre os psicólogos escolares da prefeitura, mesmo porque era considerado por alguns 

como determinante na sua atuação; além disso, esse procedimento era, ainda, considerado por 

muitos educadores como aquele que dava ao psicólogo seu estatuto profissional. Portanto, pode-

se afirmar que os psicólogos escolares da prefeitura de São Paulo envolvidos com esse tema 

específico, distanciados dos questionamentos sobre os paradigmas que sustentavam a teoria e a 

prática da Psicologia escolar e das discussões sobre as transformações necessárias à escola 

pública, no sentido de alterar sua condição autoritária, acritica, opressora, permaneceram, em sua 

maioria, submissos, acríticos e adormecidos. 

Por outro lado, parece que, a maioria dos psicólogos escolares também desconhecia as 

transformações, que já eram realizadas no sistema público de saúde brasileiro, e que definiriam a 

extinção do Serviço de Psicologia Escolar e a transferência do DSE para a Secretaria Municipal de 

Saúde. 
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Com a promulgação, em 05/10/1988, da nova Constituição brasileira, determinando que 

as ações e serviços públicos de saúde passariam a integrar uma rede regionalizada, constituindo 

um sistema único, novas propostas para a Secretaria da Saúde do município de São Paulo foram 

idealizadas, para a gestão 1989 – 1992, que teve como prefeita Luiza Erundina.  

Nos primeiros meses dessa administração, a Secretaria Municipal de Educação foi 

parcialmente reorganizada. Dentre as mudanças, o DSE foi transferido da Secretaria Municipal de 

Educação para a Secretaria Municipal de Saúde, extinguindo dessa forma todos as atividades 

realizadas até então.  

Justificativa para a transferência do DSE foi dada com base no novo modelo de atenção 

à saúde mental, fundamentado no combate à cultura manicomial presente nas instituições e na 

maioria da população, na criação de um modelo assistencial de saúde mental que tornasse 

desnecessária a internação psiquiátrica asilar, e no confronto político contra a instituição 

psiquiátrica manicomial e asilar e seus interesses subjacentes. Os profissionais desse 

Departamento, incluindo psicólogos escolares e clínicos da Seção de Psicologia, passaram a 

integrar os quadros dos equipamentos destinados a atender nessa área: Hospital Geral, Hospital 

Dia, Unidades Básicas de Saúde – UBS, ou Centro de Convivência e Cooperativa. 

Assim, por decreto, determinou-se que os psicólogos escolares participariam das equipes 

multiprofissionais de saúde. 

Nessa perspectiva, a escola passaria a encaminhar seus alunos para as Unidades 

Básicas de Saúde - UBSs, onde os alunos seriam recebidos por uma equipe multiprofissional para 

triagem, que incluía entrevistas com o professor, orientador pedagógico e com o próprio aluno. 

Caso confirmada a suspeita de “quadro clínico específico de saúde mental” (deficiência mental ou 

doença mental) a providência seria a realização de psicodiagnóstico e, se necessário, atendimento 

terapêutico na própria UBS. Na persistência da escola encaminhar alunos em que não se 

verificasse “quadro clínico”, uma ação da equipe de saúde mental seria realizada na própria 

escola, utilizando-se da estratégia de análise institucional. Além disso, a escola poderia utilizar os 

serviços da equipe multiprofissional do Centro de Convivência, encaminhando pais, alunos e 

professores, para discutirem e refletirem sobre as práticas educacionais. 

Essa proposta foi fundamentada na análise de que os encaminhamentos realizados pela 

escola seriam mantenedores de “exclusão autoritária”, pois esse procedimento buscava legitimar, 

no campo da saúde, os problemas institucionais gerados na sua dinâmica interna, seja por não 

compatibilizar métodos pedagógicos e necessidades dos alunos, seja como forma de resolver os 

conflitos que se instalavam entre a conduta do professor com aluno, ou entre os próprios alunos. 

Alguns profissionais não concordavam com essa análise para o Serviço de Psicologia 

Escolar, e, inquietos, formaram um pequeno grupo (cerca de oito participantes), que resistiu à 

mudança, embora administrativamente a transferência já tivesse ocorrido. O grupo que resistiu à 

transferência afirmava que transformações na ação do psicólogo escolar vinham ocorrendo, e em 

encontros com a chefia do DSE, em reuniões com o então secretário da educação, Paulo Freire, 
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tentou reverter essa decisão. Assim, reafirmavam a necessidade da manutenção de um núcleo ou 

setor de Psicologia escolar. Inútil, o Serviço de Psicologia Escolar foi extinto. O rumo dado pela 

administração parecia não ter volta. Além disso, a maioria dos profissionais aceitou a transferência. 

São várias as possibilidades de explicação para a não adesão a esse grupo de um 

número maior de psicólogos. Talvez a Secretaria da Saúde desse para alguns o conforto de 

manterem o estatuto de psicólogo (Psicologia clínica / modelo médico), para outros poderia 

significar que o trabalho na UBS (que passou a receber os encaminhamentos da escola) seria 

facilitado, pois poderiam intervir nas questões de aprendizagem, livres das interferências da 

instituição escolar. Mas, há um fator que parece ter sido determinante: os profissionais, agora 

lotados na Secretaria de Saúde, recebiam em seu salário uma verba adicional, Gratificação de 

Assistência à Saúde – GAS, que aumentava em 95% seus proventos. Retornar à Secretaria da 

Educação implicaria, portanto, em perda de salário.  

De todo modo, o pequeno grupo que ainda defendia a Psicologia escolar acreditava 

poder manter a verba GAS, pois se apoiava na concepção de assistência primária à saúde, como 

forma de garanti-la. Assim, contando com a verba em seus salários, algumas psicólogas escolares 

desse grupo, três apenas, aceitaram trabalhar no Departamento de Orientação Técnica – DOT 

(antigo Departamento de Planejamento) da Secretaria Municipal da Educação, “emprestadas” pela 

Secretaria Municipal da Saúde, participando de equipes responsáveis por diferentes programas 

implantados na rede de ensino – Programa de Alfabetização de Crianças, Programa de 

Alfabetização de Adultos, Programa de Orientação Sexual, Programa de Integração 4ª e 5ª série, 

dentre outros. Entretanto, isso só ocorreu pela sensibilidade do Professor Paulo Freire e pelo 

reconhecimento dos profissionais do DOT do trabalho do psicólogo, visto alguns deles terem 

acompanhado a trajetória do Serviço de Psicologia Escolar. 

Essa foi, sem dúvida, uma oportunidade para psicólogos participarem de equipes 

multiprofissionais de educação, retomando uma das ações implantadas no Serviço de Psicologia 

Escolar, na gestão Guiomar Namo de Melo (secretária da educação 1983-1985), mas também 

concretizando a ação defendida pela categoria de psicólogos escolares, quando isso ainda era 

tema de discussão nos Congressos de Educação. Entretanto, essa possibilidade teve curta 

duração, pois em 1990, por determinação da Secretaria da Saúde, mereceriam gratificação no 

salário apenas, os profissionais que efetivamente trabalhassem nessa secretaria. Nessas 

circunstâncias, um único profissional aceitou ter seu salário reduzido, e permaneceu até julho de 

1992 na DOT, assumindo sua vaga em UBS por pouco tempo. Como protesto final me demiti em 

maio de 1994. 

Ainda uma questão (im)pertinente 

 

Foi inevitável, no entanto, que ao finalizar esta pesquisa novas questões se colocassem 

sobre a Psicologia e o trabalho realizado por psicólogos da SMS da PMSP junto à rede de ensino. 

Quais são as realizações da Psicologia em favor das necessidades educacionais atuais? Em quais 



CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA HELENA ANTIPOFF - CDPHA 

 

234 

teorias e técnicas se apóia? Que atividades desenvolvem? A experiência engendrada na 

Secretaria da Educação, de algum modo colaborou para a análise e reflexão crítica da Psicologia e 

a concretização das mudanças esperadas? 

Novos estudos poderão respondê-las. Mas, cabe aqui para encerrar essa apresentação o 

alerta dado por Yamamoto (2000), quanto ao processo de mudança que se observa na Psicologia 

enquanto profissão. Para o autor, esse processo tem se caracterizado como “gattopardismo”7 – “a 

Psicologia muda em aspectos secundários, mantendo intacto o núcleo central”: as atividades 

tradicionais prevalecem sobre à emergência de novas práticas. Impossível, portanto, superar o 

“gattopardismo”? Não. Segundo esse autor, “é fundamental que a Psicologia amplie sua base 

técnica para dar suporte às novas modalidades de ação; [...] é necessário transpor os limites da 

ação profissional e da ética do indivíduo para a ação política e coletiva...” (p.230). 

Nessa perspectiva, a história do Serviço de Psicologia Escolar da PMSP, cujo 

desenvolvimento se deu entre avanços e recuos, desejos subjetivos (por quê não?), embates de 

forças antagônicas e tendências diversas, poderá ser utilizada como referência a novos estudos, 

mesmo porque parece que a questão sobre a definição do papel do psicólogo está aí, presente, tal 

como esteve durante o período de existência do Serviço de Psicologia Escolar. Hoje, talvez, 

travestida com novas denominações, posto que é exercida em novos lugares. 

 
Notas: 
 
1. Os documentos, fontes primárias nesta pesquisa, foram consultados os arquivos da Referência Legislativa Municipal de 
São Paulo, e da Memória Técnica Documental, pertencente ao Núcleo de Documentação da Coordenadoria dos Núcleos de 
Ação Educativa da Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo, além dos arquivos pessoais da autora e de Maria 
Cristina Horta, psicóloga escolar no referido Serviço.  
2. Brandão e outros. A Questão Política da Educação Popular, São Paulo, Brasiliense, 1980. 
3. “Atitudes e Cognição no Marginalizado Cultural” – artigo publicado na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos – 
MEC/INEP, 1972. 
4. Esses poemas podem ser encontrados na Obra completa de João Cabral de Melo Neto, Nova Aguilar, 1994. 
5. Uma certa modorra..., é o título do capítulo 14 do livro Uma Profissão Chamada Psicologia (CRP06-20 anos), publicado 
pelo Conselho Federal e Conselho Regional de Psicologia – 6ª região, 1994, que trata do período vivido pelo CRP06, no 
período de 1986-1989. 
6. Compunham a Divisão de Psicologia: Seção de Psicologia Clínica, de Psicologia Escolar e Seção de Apoio Técnico. 
7. Segundo Yamamoto (2000), a expressão gattopardismo é “uma referência ao livro Il Gattopardo, de Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa. Abordando a decadência da aristocracia e a emergência da burguesia, em meio ao processo de unificação 
italiana, uma das lições políticas que o príncipe Don Fabrizio da Sicília repete é que algo deve mudar, se não se quer mudar 
nada”. (p.227) 
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Introdução 

 

No Brasil, a história do atendimento a saúde mental remonta aos séculos XVII e XVIII. Os 

alienados recebiam cuidados dependendo da sua condição social. Se tivessem posses eles eram 

presos em suas casas ou enviados para serem tratados no exterior. Caso contrário, ficavam 

jogados pelas ruas (Magro Filho, 1992). 

O século XIX trouxe algumas mudanças na compreensão da loucura, que passou a ser 

compreendida como uma patologia. Para tratá-la foram criados os Hospícios. No Brasil, o primeiro 

hospital para alienados foi fundado pelo decreto de 18 de junho de 1841, no Rio de Janeiro. Neste 

hospital, permaneciam reclusos os alienados de todo país. O isolamento era uma solução para o 

tratamento da loucura (Magro Filho, 1992). 

Em Minas Gerais, no século XIX, as questões das doenças mentais eram entregues 

diretamente a polícia, que se limitava a recolher os alienados das ruas para as cadeias. A polícia 

era subordinada à Secretaria do Interior, criada pela Lei nº 06 de 18 de outubro de 1891. Esta dizia 

que o alienado deveria permanecer em casa, mantido longe dos familiares, trancafiado em um 

cômodo qualquer, caso a família possuísse recurso para tal; e que no caso do alienado ser pobre, 

sem recurso, deveria ser encaminhado aos anexos para loucos existentes nas Santas Casas de 

Misericórdia, primeiras instituições do país a abrigar alienados e a propor a atendê-los (Magro 

Filho, 1992). 

A primeira lei que faz referência ao alienado no Estado de Minas Gerais é a Lei n. 50 de 

30 de junho de 1893, que através do decreto n. 587 de 26/08/1892, propunha que o Estado 

auxiliasse nas despesas das casas de alienados de Diamantina, Itabira, Ponte Nova e São João 

D’el Rei, com uma verba anual, para cada administração dos hospitais. Esta verba deveria ser 

usada em construções, manutenções, mobiliários e no tratamento de 40 alienados (Magro Filho, 

1992). 

Uma outra alternativa do Governo de Minas Gerais, era de enviar os pacientes para o 

Hospital Nacional de Alienados do Rio de Janeiro, o que era feito através de ofícios pedindo a 

admissão dos pacientes. Como este estava sempre lotado, era solicitada a remoção dos pacientes 
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à sua origem. Em 1894 e 1895, encontravam-se ali onze pacientes vindos de Minas Gerais. Em 

1986, foi estabelecido um convênio entre Estado de Minas Gerais e o Hospital Nacional do Rio de 

Janeiro, que passou a disponibilizar 25 leitos para pacientes encaminhados pelo governo de Minas 

Gerais. Outro destino para os alienados mineiros era o recolhimento às cadeias públicas, fato 

comum, uma vez que o Departamento de Higiene e o de Segurança Pública eram subordinados à 

mesma Secretaria do Interior (Magro Filho, 1992).  

Uma série de problemas levou o Governo do Estado de Minas Gerais a buscar 

alternativas para tentar resolver a questão dos alienados. Um deles era que o Hospício Nacional 

estava sempre lotado, outro era a preocupação com as despesas com os alienados nas Santas 

Casas e ainda o crescente número de internações. Diante de tal situação, em 1900, foi 

apresentado pela Comissão de Saúde Pública o Projeto n. 49, propondo a criação da Assistência 

ao Alienado do Estado de Minas Gerais. Este Projeto foi defendido por João Velloso, que expôs ao 

Presidente do Estado, Silviano Brandão, algumas considerações sobre os alienados. 

Considerando que os loucos passavam a ser vistos como doentes e não mais vítimas de poderes 

sobrenaturais, eles deveriam ser tratados com sensibilidade: 

“só pela sensibilidade teremos acesso ao seu espírito e o possuiremos, pois por essa 
faculdade o louco sempre deixa o flanco à nossa intervenção. Pondo-se em jogo as 
paixões, os sentimentos, os sentidos, os apetites, é sempre possível impressionar o 
alienado pelo prazer ou pela dor, pela doçura ou pelo terror” (Velloso apud Magro Filho, 
1992; 25). 

 

O alienado não era considerado um portador de uma doença comum. Tendo sua doença 

se originado no meio familiar, tornava-se necessário criar um novo ambiente para sua terapêutica e 

também para proteger, salvaguardar a ordem, a moral e a segurança pública. Criou-se então um 

lugar de isolamento, chamado de Asilo dos Alienados, que trazia a promessa de cura das 

desordens mentais. 

Outro argumento, então apresentado para a criação dos Hospícios, era o número 

crescente de alienados devido à herança e à intemperança. A herança genética levava a uma 

predisposição a apresentar qualquer perturbação do sistema nervoso. Para corrigi-la, tornava-se 

necessário melhorar o caráter, revigorar o organismo e desenvolver uma educação adequada. A 

intemperança, dizia a respeito ao abuso de álcool, era considerado fator primeiro na gênese da 

doença mental. Cabia, então, proibir o consumo e realizar abstinência através da mudança do 

meio (Magro Filho, 1992). 

Por fim, foi aprovado o projeto de Lei n. 290 de 16 de agosto de 1900, que criava a 

Assistência aos Alienados de Minas Gerais. João Velloso por um lado defendia o louco, mas por 

outro, preocupava-se com os perigos que a sua presença trazia à sociedade. A criação dos 

hospícios foi, antes de tudo, uma medida preservadora da sociedade. A aprovação pelos 

deputados mineiros, do projeto de criação de um hospício, marcou a transferência da atenção aos 

alienados da iniciativa particular das Santas Casas de Misericórdias para o Estado. O decreto n. 
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1.579 de 21 de fevereiro de 1903, criou e regulamentou a Assistência ao Alienado do Estado de 

Minas Gerais, que teve abrigo na cidade de Barbacena (Magro Filho, 1992). 

 

Objetivos 

 

O presente estudo teve como objetivo geral traçar o histórico de uma das mais conhecidas 

instituições psiquiátricas do Brasil, a Assistência a Alienados do Estado de Minas Gerais, 

posteriormente chamada Hospital Colônia de Barbacena (nome pelo qual ficou nacionalmente 

conhecida a instituição) e, mais tarde, Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena (CHPB). Como 

objetivo específico, buscou-se levantar as propostas terapêuticas que se sucederam na história da 

instituição.  

Este levantamento do histórico da instituição e das terapêuticas adotadas para o 

tratamento das doenças mentais servirá de base para uma pesquisa mais aprofundada acerca da 

história da psicologia nas instituições de atendimento à saúde mental em Minas Gerais. 

As fontes consultadas foram documentos dos arquivos do CHPB, livros, coletâneas de 

reportagens, documentos produzidos pela própria instituição e livros sobre a história da psiquiatria 

em geral, no Brasil e em Minas Gerais. 

 

Resultados 

 

A) Histórico 

O primeiro hospital psiquiátrico de Minas Gerais foi criado em 12 de março de 1903, como 

Assistência aos Alienados do Estado de Minas Gerais. Foi instalado nas dependências do antigo 

Sanatório de Barbacena. Segundo registros históricos, o Sanatório era ao mesmo tempo hotel de 

veraneio e casa de repouso para portadores de doenças nervosas e tuberculosos. Era cercado de 

requinte e comodidades como a existência em seu terreno de uma estação para a parada de trens 

da Estrada de Ferro da Central do Brasil. Estava localizado no alto do chamado Morro da Caveira, 

em terras da antiga sede da “Fazenda da Caveira de Baixo”, cujo proprietário era o português 

Joaquim Silvério dos Reis, conhecido na história mineira como o delator do movimento dos 

Inconfidentes, que vivera na região. Após passar por vários donos, essas terras foram adquiridas 

pelo Comendador Francisco Ferreira juntamente com os médicos Gonçalves Ramos e Rodrigues 

Caldas, que em 1889 inauguraram o Sanatório de Barbacena. Mais tarde, o Sanatório foi 

comprado pelo Governo mineiro com a intenção de implantar uma escola de artes e ofícios, vindo, 

no entanto, a abrigar o primeiro “Hospício” de Minas Gerais (Museu da Loucura, s.d.). 

O Dr. Joaquim Antônio Dutra foi que assumiu a direção da Assistência ao Alienado de 

Minas Gerais, cumprindo aí um mandato de 33 anos. Formado pela Faculdade de Medicina do Rio 

de Janeiro em 1881, foi estudioso das doenças mentais e membro das Sociedades de Psiquiatria 

da Bélgica, EUA, Itália e Inglaterra. Era colaborador e amigo do Presidente do Estado, Francisco 



CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA HELENA ANTIPOFF - CDPHA 

 

241 

Silviano Brandão, que promulgou a Lei n. 290 que criava a Assistência ao Alienado de MG. Foi o 

único médico que residiu nas dependências do Hospital enquanto ocupava o cargo de direção do 

mesmo (Museu da Loucura, s.d.). 

Um ano antes da criação da Assistência aos Alienados de Minas Gerais, Dr. Joaquim 

Dutra visitou os Hospícios de São Paulo e do Rio de Janeiro em busca de um modelo para o 

serviço a ser implantado. Baseou-se em dois grandes Hospitais, o Hospital Pedro II no Rio de 

Janeiro e no Hospital Franco da Rocha (Juqueri) em São Paulo . 

Inicialmente, a capacidade de leitos no Hospital de Alienados de MG era de duzentos e 

eram internados somente homens pobres com idade média de 35 anos, vindos de regiões 

vizinhas. Em 1904, as instalações de Asilo foram reformuladas para internação de mulheres 

(Magro Filho, 1992).  

Em 1907, foram constituídos Centros Hortigranjeiros, além de oficinas, olaria e 

carpintaria. E, em 1909, preocuparam-se em oferecer aos internos um campo de atuação com o 

tratamento das moléstias mentais, criando o campo agrícola, uma das terapias mais utilizadas na 

época (Magro Filho, 1992) 

Em 1922, com o objetivo de controlar o grande número de pacientes internados em 

Barbacena, foi criado em Belo Horizonte o Pavilhão de Observação, que mais tarde passou a ser 

chamado de Instituto de Neuropsiquiatria e hoje de Instituto Raul Soares (Magro Filho, 1992). 

Neste mesmo ano, foi construída na Assistência aos Alienados de Minas Gerais, a Colônia. Os 

doentes passaram a desenvolver a agricultura e este setor do hospital passou a ser conhecido 

como “Asylo Colônia de Barbacena”. Com a contínua ampliação de suas dependências e do 

quadro de funcionários, o número de internos começou a ficar cada vez maior (Museu da Loucura, 

s.d.).  

Em 1927, um novo decreto conferiu funções especiais a cada hospital, substituindo a 

palavra “Asilo” por “Hospital”, pensando ser possível acabar com a questão asilar, com a situação 

de isolamento e tentando melhorar o atendimento aos doentes mentais (Magro Filho, 1992). No 

final da década de 1920, as religiosas da Congregação Vicentina passaram a auxiliar no 

tratamento dos doentes, vindo a morar no Hospital. Nesta época a diarréia era responsável pela 

maior parte dos óbitos, sobretudo dos indigentes (Museu da Loucura, s.d.). 

O “Azylo” passou a ser chamado oficialmente Hospital Colônia de Barbacena em 1934. 

Durante os primeiros 30 anos de funcionamento, o Hospital Colônia foi uma Instituição respeitável, 

oferecendo atendimento humanitário a seus pacientes mesmo dispondo de métodos pouco 

eficientes em termos de tratamento. Tendo em vista os bons resultados obtidos, o Hospital Colônia 

passou a ser um ponto de convergência para todos os pacientes que as comunidades pretendiam 

curar ou isolar. Passou a haver então uma grande demanda para a internação de doentes mentais, 

sifilíticos, tuberculosos e marginalizados de todos os tipos. Com este aumento de pacientes, o 

Hospital passou por uma mudança radical. Foram construídos vários pavilhões e os leitos 
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passaram a ser insuficientes, a escassez de recursos financeiros, materiais e principalmente 

humanos, tornaram-se graves problemas (Museu da Loucura, s.d.).  

Sem estrutura para receber tantos doentes, o hospital Colônia de Barbacena se 

transformou em um verdadeiro depósito de rejeitados, vindo de todas as partes, chegando em 

dezenas nos “Trens de Doidos”, tornado-se um mero depósito de doentes, entreposto de comércio 

de cadáveres, oficializado no artigo 116 do decreto n. 6.169 de 31 de agosto de 1922, em que os 

cadáveres de indigentes, falecidos nos Hospitais Neuropsiquiátricos poderiam ser cedidos a 

Faculdades de Medicina para estudos anatômicos (Magro Filho, 1992).  

Em 1935, o Dr. José Jorge Teixeira assumiu a direção do Hospital Colônia de Barbacena 

e dois anos depois, no final de 1936, assumiu o cargo, o Dr. José Cezarini, que no ano seguinte 

elaborou novo regulamento, atendendo às proporções de crescimento do então denominado 

Hospital Colônia de Barbacena (Museu da Loucura, s.d.). 

Em 1940, a população do hospital se tornou insustentável. Além dos doentes mentais, os 

tuberculosos, sifilíticos, deficientes e marginalizados em geral ficavam lá sem tratamento. Sua 

população chegou a 3500 pessoas. A média anual de óbitos chegou a 700. A maioria das mortes 

tinha como causas a diarréia e o frio. O Dr. José Jorge Teixeira voltou à direção do Hospital 

Colônia em 1946. Em 1951, o Dr. Oswaldo Fortini foi nomeado diretor do Hospital Colônia e 

construiu dois novos pavilhões com capacidade de abrigar mais 500 pacientes. 

José Concéssio Filho foi nomeado em 1955, diretor do Hospital Colônia de Barbacena. 

Nesta época já se encontravam em funcionamento na cidade quatro clínicas particulares.  

O início das denúncias das condições de funcionamento do Hospital Colônia de 

Barbacena pela impressa se deu em 1958. Mostradas as péssimas condições de vida a que eram 

submetidos os pacientes do Hospital Colônia, mais uma vez foi mudada a sua direção, que foi 

assumida pelo o Dr. Omar de Araújo Lima.  

Nos meses de abril e maio de 1961, a TV Itacolomi, a Revista Cruzeiro e o Jornal Diário 

da Tarde, mostraram a grave situação em que se encontrava o Hospital Colônia de Barbacena, a 

repercussão foi imediata em toda sociedade mineira, na Assembléia Legislativa e na Associação 

Médica de Minas Gerais . 

Diante das contínuas denúncias, foi inaugurado em maio de 1962, em Belo Horizonte, o 

Hospital Psiquiátrico Galba Velloso com objetivo de fazer uma triagem de pacientes para as 

instituições do Estado (Magro Filho, 1992). 

Em 1966, com uma população de internos de 4.817 pessoas, o Dr. Geraldo Xavier 

Pereira de Souza foi nomeado diretor da instituição. Em 1968, o Hospital deixou de pertencer 

diretamente ao Estado, através da Secretaria de Saúde, passando a integrar o conjunto de centros 

psiquiátricos da Fundação Educacional de Assistência Psiquiátrica (FEAP). No ano seguinte o Dr. 

Theobaldo Tolendal assumiu a direção do Hospital Colônia (Museu da Loucura, s.d.). 

Em 1971, o Hospital Colônia foi mostrado para todo o país como uma estrutura violenta, 

com instalações precárias e um alto índice de mortalidade. Apareceram as denúncias aos 
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convênios para o fornecimento de cadáveres às faculdades de medicina de todos o país. Através 

destes convênios, chegaram a ser comercializados 500 corpos em 1970. O Dr. João Navarro foi o 

responsável pelas denúncias do estado de penúria em que viviam aqueles 3.000 pacientes e 

cancelou o contrato de venda de cadáveres para hospitais, substituindo-o por outro, em que os 

cadáveres seriam trocados por remédios, alimentação e roupas para os doentes internados. 

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG) foi criada em 1978. A 

FHEMIG administra um complexo de 22 unidades de várias especialidades médicas pelo estado 

de MG, que dá apoio e orientação as instituições que a ele pertence (Museu da Loucura, s.d.). 

As denúncias de falência terapêutica e estrutural da instituição continuaram sendo feitas 

pela imprensa e pelos especialistas. Hiram Firmino, repórter, foi autorizado pelo Governador do 

Estado a percorrer os Hospitais Psiquiátricos Públicos do Estado como o Hospital Galba Velloso, o 

Instituto Raul Soares e o Hospital Colônia de Barbacena. Ele escreveu uma série de reportagens e 

as editou no Jornal Minas Gerais, entre os dias 18 e 27 de setembro de 1979, com o nome de “Os 

Porões da Loucura”. Mais tarde editou um livro com este mesmo nome, livro no qual mostrou e 

denunciou o abandono em que se encontravam os doentes mentais em nosso Estado. Houve 

ainda neste período a gravação do filme documentário “Em Nome da Razão”, do cineasta Helvécio 

Ratton, que também trouxe a público o estado de decadência do Hospital Colônia de Barbacena 

provocando na população reações diversas tanto de protesto quanto de vergonha (Museu da 

Loucura, s.d.).  

Em 1979, um grupo de psiquiatras e profissionais ligados à Saúde Mental, iniciando a luta 

para reverter o modelo vigente, organizaram o III Congresso Mineiro de Psiquiatria, para o qual 

convidaram Franco Basaglia, psiquiatria italiano, com uma postura marcadamente antimanicomial. 

O médico italiano fez uma visita ao Hospital Colônia de Barbacena e ficou escandalizado com o 

que encontrou, considerando o local “Um Campo de Concentração Nazista”. A partir desta 

seqüência de denúncias que chocaram a opinião pública, as autoridades da área da saúde do 

Estado de Minas contrataram profissionais para a área assistencial e enviaram para Barbacena um 

grupo de psiquiatras que estivera envolvido no III Congresso Mineiro, a fim de elaborar um plano 

de reestruturação do hospital (Museu da Loucura, s.d.).  

O hospital passou a ser chamado de Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, em 

1980. Dr. Geraldo Itamar Pinto passou a ser o novo diretor do CHPB em 1983. E, em 1986, com a 

abertura política, o Dr. Jairo Furtado Toledo assumiu a direção da instituição e, dando continuidade 

às transformações hospitalares, dinamizou o ritmo da reforma. A infra-estrutura foi melhorada, as 

celas foram transformadas em despensas, guarda roupas e almoxarifados (Museu da Loucura, 

s.d.). 

Em 1989, foi apresentado o projeto de Lei Federal n. 3.657, propondo o fim gradual dos 

manicômios e a substituição destes por formas de tratamento mais adequadas e humanas, 

incluindo tratamento psicológico e terapia ocupacional. 
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Em 1991, foi realizado grande investimento nas instalações estruturais das unidades, 

reformas ambientais, adequações e ampliações. Foram adquiridos novos equipamentos e móveis, 

foram reaparelhadas enfermarias, laboratórios, consultórios e oficinas de manutenção. O modelo 

assistencial continuou a ser revisto (Museu da Loucura, s.d.). 

Um projeto de reorganização e reconstrução foi elaborado e o Hospital passou por um 

profundo processo de transformação e humanização, visando o resgate da cidadania dos usuários 

para a reintegração social. Iniciou-se nesta época a reestruturação das áreas administrativas e 

assistenciais (Museu da Loucura, s.d.). 

A data mais importante deste processo foi 1993, ano em que foi desativada a última cela 

do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, cela que se localizava no Pavilhão Antônio Carlos, 

do Departamento A. 

Em 1995, o projeto de Lei Estadual n. 11.802 propôs a reintegração social do portador de 

doenças mentais e determinou a progressiva extinção dos hospitais psiquiátricos e sua 

substituição por outros métodos de atendimento. 

Representando ainda mais um avanço no processo de reestruturação do CHPB, foi 

inaugurado em 16 de Agosto de 1996, o “Museu da Loucura”. O Museu é procedente de um 

convênio entre a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG) com a Fundação 

Municipal de Cultura de Barbacena (FUNDAC). Ele mostra a história do antigo “manicômio” através 

da exibição de equipamentos, fotografias, documentação de dados coletados e pesquisados em 

todo o Estado, enfoca a atual abordagem do tratamento psiquiátrico que vem sendo desenvolvida 

junto aos pacientes (Museu da Loucura, s.d.).  

 

B) Métodos terapêuticos 

 

Ao longo de seus 100 anos de existência foram propostas no CHPB diferentes formas de 

tratamento para as chamadas doenças mentais. Muitas vezes os tratamentos dispensados aos 

pacientes eram desumanos e mesmo degradantes, e serviram mais como alternativas de controle 

do interno do que propriamente de cura. Algumas destas podem ser aqui mencionadas. 

A primeira tarefa do Hospício era a reclusão. Diante da afirmação de que o paciente 

devia ser afastado do meio que fazia surgir a sua doença, no caso a família, o ideal seria sua 

reclusão e que não tivessem contato como os familiares. 

O Hospício, em forma de colônia, visava a recuperação de doentes por meio de 

ocupação permanente, chamada de laborterapia, que nos primórdios da história da psiquiatria, era 

considerada uma das terapias mais eficientes. Fazia uso do trabalho agrícola para diminuir e 

direcionar as energias dos pacientes, encaminhando-o para uma atividade construtiva (Magro 

Filho, 1992).  

O Hospital Colônia de Barbacena possuía imensos campos de plantios e ainda 

carpintarias, olarias e outros oficinas ativas para sua época. Os objetivos da laborterapia foram 
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deixados de lado e a mão de obra dos pacientes, muitas vezes, passou a ser usada com o objetivo 

de sustentar o Hospital ou ainda em outras vezes foi utilizada pelo município e particulares, para a 

construção de estradas, pontes e calçamentos. Segundo os registros e o regulamento do Hospital, 

somente os indigentes eram obrigados a trabalhar (Museu da Loucura, s.d.). 

De acordo com Magro Filho (1992), outro tratamento proposto aos internos do Hospital 

Colônia era a malarioterapia, que consistia em infectar o paciente com o vírus da malaria de oito 

em oito dias. Para combater a malaria e a febre que ela causava era usado o quinino – sulfato de 

quinina – substância usada como antimalárico, antipirético e analgésico. Este tratamento era 

recomendado para os casos de depressão, delírios, esquizofrenia, paralisia e demência. 

Outra terapia utilizada era a eletroconvulsoterapia - ECT. Desenvolvida na década de 

1930, por psiquiatras italianos, trata-se de um método de provocar convulsões através de choques 

elétricos aplicados no cérebro. Foi usado aleatoriamente como forma de punir os pacientes que 

não se submetiam ao regime disciplinar imposto pelo Hospital. Somente nos anos 60, o ECT 

começou a ser usado após anestesia do pacientes. Os efeitos colaterais do uso desta terapêutica 

são: luxação, fraturas e mortes por parada cardíaca e respiratória. As descargas elétricas variavam 

de 120 a 130 volts (Museu da Loucura, s.d.). 

A psicofarmacologia foi e ainda vem sendo largamente utilizada. As injeções de cardiazol 

e barbitúricos, medicamentos que provocavam acessos epiléticos, (usados em casos de 

esquizofrenia e depressão) vieram substituir as dolorosas injeções de óleo canforado, muito usado 

na época. No Brasil, estas injeções foram introduzidas no ano de 1938 passando a constituir junto 

com a insulinoterapia e a piretoterapia, as terapêuticas mais usadas. Somente nos anos 50 

surgiram os psicotrópicos, que foram substituindo os demais fármacos que eram utilizados devido 

aos efeitos colaterais que causavam (Museu da Loucura, s.d.). 

Ao longo do tempo, a contenção e punição física de pacientes agressivos ou agitados 

sempre se confundiram com formas de tratamento. Neles “as faixas de contenção” e “o 

acorrentamento” eram tidos como formas de “medo curativo”. As celas, correntes, camisas de 

força, coletes, manchões, correias, lençóis úmidos e faixas também eram usadas para a contenção 

do paciente (Museu da Loucura, s.d.). 

O banho frio e quente – balneoterapia - também foi muito empregado. Também foi muito 

utilizado o “abscesso de fixação”, que era uma injeção de essência de terebintina nas nádegas. A 

injeção produzia abscessos terrivelmente dolorosos e febris, restando aos pacientes ficarem 

completamente imóveis em seus leitos (Museu da Loucura, s.d.). 

A Lobotomia, procedimento cirúrgico que mutila regiões do cérebro para aliviar distúrbios 

psiquiátricos severos e intratáveis, também foi usada como prática terapêutica. Com o objetivo de 

facilitar o trato com o paciente, tornava-o emocional e intelectualmente obtuso, praticamente 

idiotizando o paciente. Também é chamada de “Psicocirurgia” ou “Cirurgia Psiquiátricas” (LENT, 

2001).  



CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA HELENA ANTIPOFF - CDPHA 

 

246 

Hoje as terapias utilizadas no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena são mais 

humanas. Utilizam um tratamento aberto, em que os pacientes andam livremente por áreas 

ajardinadas e alojamentos dignos. Com base na Lei n 10.216 de 06 de abril de 2001- Lei Paulo 

Delgado, 2001, publicado no Diário Oficial da União (DOU), em 09 de abril de 2001, que dispõe 

sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o 

modelo assistencial em saúde mental, os pacientes são estimulados a participar das oficinas de 

terapias sob orientação de terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfermeiras e voluntários (Museu 

da Loucura, s.d.). 

Um novo modelo de tratamento, faz com que os pacientes se aproximem o máximo 

possível da realidade social em que estão inseridos. Há Módulos Residenciais, casas situadas 

dentro do CHPB, em que moram 24 pessoas todas do sexo masculino, supervisionadas por 

profissionais que orientam os moradores a cuidarem de tudo na casa. Há também a Casa Amarela 

onde mulheres aprendem a cuidar da casa, de sua higiene, cozinhar, plantar sua hortinha e 

conviver como num lar. E funcionam ainda os Lares Abrigados, residências de ex-pacientes 

situadas na comunidade de Barbacena, com o apoio de assistentes sociais, psicólogos e 

enfermeiros (Museu da Loucura, sd). 

O CHPB reformulou seus programas, criou novas alternativas e se humanizou. Desta 

forma o Hospital presta assistência a pacientes que são herança de um tempo em que não havia 

grandes preocupações com a reabilitação e reintegração dos mesmos na sociedade. Moradores 

asilares do hospital, desenvolvem diversas atividades nos Núcleo de Atividades Terapêuticas – 

NAT - e no Centro de Atendimento ao Paciente Asilar – CEAPAS. O CHPB promove atendimentos 

especializados na área de Saúde Mental no ambulatório com assistência em Psiquiatria, 

Neurologia, Clínica Geral, Assistência Social, Psicologia e Terapias de Grupo. Os pacientes em 

fase aguda são encaminhados para Unidade de Atendimento ao Usuário em Crise – UAUC - que 

permanecem lá por um curto período de tempo e depois encaminhados para outra unidade ate sua 

alta definitiva. A Unidade Integrada em Reabilitação – UNIR são desenvolvidas atividades de 

pintura, modelagem, tapeçarias, colagem e outros trabalhos manuais e no Núcleo de Atenção 

Psicossocial – NAPS - encontra-se o hospital-dia que viabiliza a redução de internações, dando 

amparo psicossocial durante todo o dia mantendo o vínculo à noite. Todo este desenvolvimento 

conta com a participação de profissionais de diversas áreas e técnicos em saúde (Museu da 

Loucura, s.d.) 

 

Conclusão 

 

Este primeiro levantamento de dados sobre o funcionamento do CHPB e sobre as terapias 

adotadas ao longo de sua história, mostra a riqueza do campo de trabalho na área da historiografia 

da psicologia e saúde mental. Há uma série de saberes sobre o psiquismo que historicamente vem 

permeando a atenção à saúde mental no Brasil. Um próximo passo nesta linha de estudo é 
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exatamente desvendar estes saberes, buscando compreender melhor os intercâmbios entre 

psicologia e psiquiatria e como os mesmos influenciaram nas práticas de atendimento ao portados 

de sofrimento psíquico. 
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Introdução 
 

O Rio Grande do Sul possui uma trajetória singular dentro da história da constituição da 

união federativa dos estados que compõe o Brasil. Região de fronteira, o território sul-rio-

grandense era considerado uma posição estratégica, recebendo todas as atenções do governo 

federal no tocante ao fortalecimento do seu aparato militar. No entanto, o estado sofria com a 

negligência do poder central nas demais áreas, e em especial na educação. 

Havia uma carência de escolas e professores na antiga Província do Rio Grande de São 

Pedro. Na segunda metade do século XIX, a instrução primária era oferecida por algumas escolas 

estaduais instaladas nas principais cidades do estado, e por professores particulares que 

transformavam suas residências em locais de ensino (Schneider, 1993). A instrução secundária 

limitava-se às atividades de professores independentes, de instituições particulares e da Escola 

Complementar de Porto Alegre, atual Instituto de Educação General Flores da Cunha, fundada em 

1869, e responsável pela formação de professores primários (Lebrun, 1935; Os primórdios da 

instrução pública de Porto Alegre, 1940; Schneider, 1993). As tentativas de se manter um ensino 

secundário público, com o Liceu Dom Afonso (1859-1871) e com o Ateneu Rio-Grandense (1872-

1873), acabaram fracassando por falta de alunos, descrédito com relação à qualidade dos exames 

prestados e não-validação dos certificados emitidos (Schneider, 1993). Até a última década do 

século XIX, não havia cursos de ensino superior no estado do Rio Grande do Sul. 

A insatisfação com a gestão do poder imperial aumentou os sentimentos republicanos na 

nova elite sul-rio-grandense. Esta, se por um lado, continuava atrelada aos proprietários rurais, por 

outro tivera a oportunidade de cursar uma faculdade no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador ou 

Recife. Influenciada pelos ideais do positivismo de Auguste Comte, fundou o Partido Republicano 

Riograndense (PRR), em 1882, o qual chegaria ao poder estadual a partir da Proclamação da 

República (1889) (Costa, 1998). 

Um dos projetos do presidente do estado e chefe do PRR, Júlio Prates de Castilhos 

(1860-1903), era incentivar a criação de cursos de ensino superior, fazendo com que o Rio Grande 

do Sul tivesse a possibilidade de formar uma intelectualidade local sem a necessidade da viagem 

ao centro do país. Entretanto, este desejo chocava-se com uma das diretrizes da filosofia 

positivista tão cara ao modo castilhista de governo – a não-intervenção do Estado na educação. De 
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acordo com a Constituição Estadual, aprovada em 1891, o governo ficaria responsável pelo ensino 

primário, cabendo a investidores particulares a abertura de cursos secundários e superiores 

(Franco & Ramos, 1943; Lebrun, 1935; Os primórdios da instrução pública em Porto Alegre, 1940). 

Júlio de Castilhos encontrou um estratagema para que o Rio Grande do Sul tivesse as 

primeiras faculdades. Inicialmente, apoiou a fundação de sociedades que congregavam diferentes 

classes profissionais na capital e no interior. Uma vez criadas, estas sociedades eram estimuladas 

a redigir um pedido de recursos à presidência do estado para a instalação de um curso de nível 

superior. Embora o dinheiro proviesse do Estado, a iniciativa era de uma instituição privada. Foi 

desta forma em 1895, com a Escola de Engenharia, em 1896, com a Escola de Pharmacia e 

Chimica Industrial, em 1898, com a Faculdade de Medicina e Pharmacia e, em 1900, com a 

Faculdade Livre de Direito, todas localizadas na cidade de Porto Alegre (Cem anos da Faculdade 

de Direito da UFRGS, 2000; Faculdade de Direito – Cem anos, 2000; FAMED – Cem anos, 1998; 

Hassen, 1998; Um século de Medicina, 1998). Estas faculdades, acrescidas da Escola de 

Commercio, da Faculdade de Agronomia e Veterinária e da Escola de Belas Artes, constituíram o 

embrião da atual Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (Costa, 1997). 

A Faculdade de Medicina e Pharmacia de Porto Alegre foi a terceira faculdade de 

Medicina a ser criada no Brasil, sendo precedida pelas faculdades do Rio de Janeiro e de 

Salvador. Ao final do curso, que durava seis anos, os alunos deveriam apresentar um trabalho de 

conclusão a fim de obter o grau de bacharel em Ciências Médicas. Este trabalho recebia a 

denominação de tese inaugural, e o tema poderia ser escolhido livremente pelo aluno ou sugerido 

pela banca examinadora. O primeiro caso era o mais comum entre os alunos da faculdade, como 

demonstram as justificativas de escolha dos temas nas teses pesquisadas. 

As teses inaugurais refletem as diferentes correntes de pensamento que permeavam o 

ensino da Medicina no estado do Rio Grande do Sul. Entre os conhecimentos que eram 

apresentados aos alunos estavam aqueles pertencentes à ciência psicológica. 

A Psicologia, nomeada de Psicologia Científica a partir de 1879 com a criação do 

laboratório de Leipzig por Wilhelm Wundt (1832-1920), buscava demarcar suas fronteiras como um 

campo autônomo de conhecimento e divulgação de suas teorias. A aproximação com a Medicina 

aconteceria principalmente na área que procurava tratar dos distúrbios e rupturas do 

funcionamento psíquico normal, a Psiquiatria (Hearnshaw, 1989), mas as contribuições que esta 

nova ciência traria para o saber médico foram saudadas por todas as especialidades médicas. 

Assim como a Psicologia, a Medicina buscava o reconhecimento como uma prática 

científica. Abastecida pelas descobertas nos campos da Química, da Física e da Biologia, 

procurava se impor como um saber que não apenas determinava o que era doença e saúde, mas 

também como as pessoas deveriam se comportar e se relacionar na sociedade (Costa, 1999; 

Corbin, 1994; Sevcenko, 1998). Investigações como as de Canguilhem (1999) e Foucault (2000) 

nos fornecem exemplos da passagem da Medicina de uma prática baseada no empirismo para um 
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campo de conhecimento que adotou o método científico como via de investigação, reivindicando 

para si o corpo humano como território a ser explorado e objeto de suas práticas discursivas. 

A apropriação do campo da saúde/doença pela Medicina no contexto brasileiro se 

encontra descrito nas obras de Costa (1999) e Machado, Loureiro, Luz e Muricy (1978). Estes 

autores ressaltam a importância da aliança firmada entre os médicos e o poder público para a 

disseminação de normas e condutas relacionadas às práticas de higiene. Se esta prática dirigia-se 

inicialmente o ambiente familiar, aos poucos se expandiu para outros locais de convívio social, 

como as escolas. 

Tendo como referenciais o interesse do saber médico pelo ambiente escolar e pelos 

cuidados com a infância, e a importância da Faculdade de Medicina de Porto Alegre na difusão dos 

conhecimentos médicos e psicológicos, este artigo tem como objetivo examinar a relação existente 

entre as políticas de saúde pública e as teorias psicológicas e pedagógicas presentes no contexto 

sul-rio-grandense, através do exame dos conteúdos das teses produzidas pelos alunos da 

Faculdade de Medicina. 

 

Método 

 

A investigação começa em 1890 e se estende até 1950. A década de 1890 foi escolhida 

como data inicial, pois foi durante este período que aconteceu a criação da Faculdade de Medicina 

e se encerra no ano de 1950, período em que os conteúdos psicológicos começaram a se 

transferir para o curso de especialização em Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS) e, mais tarde, para os cursos de graduação em Psicologia (Gomes, 

Lhullier, & Leite, 1999; Lhullier, 1999). 

Foram examinadas as teses elaboradas entre 1904, ano da formatura da primeira turma 

da faculdade, e 1950. As teses pertencem à Biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, atual detentora do acervo. 

Inicialmente, foram consultados os fichários de teses desta biblioteca e elaborada uma 

lista preliminar de teses cujos conteúdos poderiam estar relacionados à área psicológica. O critério 

de seleção foi o mais abrangente possível, variando desde a utilização de uma palavra ou 

expressão correlata à Psicologia no título da tese, como, por exemplo, A concepção freudeana das 

psychoneuroses, até aquelas que vagamente aludiam ao assunto pesquisado (ex. Contribuição 

para a higiene escolar no estado do Rio Grande do Sul). Cada tese foi listada em ordem alfabética 

de acordo com a seguinte ordem: a) número de identificação descrito no fichário; b) nome do autor; 

c) data de publicação; d) título da tese; d) tipo de tese (inaugural ou doutoramento, livre-docência, 

concurso) quando esta informação se encontrava disponível; e) local de publicação; f) 

procedimento realizado com o documento (fichamento manual ou cópia xerox). Em um terceiro 

momento, as teses foram lidas e classificadas em quatro grandes áreas principais, a saber, 

Criminologia e Medicina Legal, Higiene, Neurologia, Psiquiatria e Psicanálise. É importante 
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ressaltar que o critério utilizado para esta classificação originou-se das próprias teses que traziam, 

em sua folha de rosto, a disciplina na qual foram elaboradas. 

Das teses pesquisadas, 47 continham alguma referência a conteúdos psicológicos. 

Destas, três teses abordam os temas da saúde pública e atenção ao desenvolvimento infantil no 

contexto escolar. São elas, A defeza da saude publica no Rio Grande do Sul, de Emilio Kemp 

Larbeck (1916), Desnutrição e nervosismo (Contribuição ao estudo), de Pedro Azevedo Pereira 

(1929) e Contribuição para a higiene escolar no estado do Rio Grande do Sul, de Poli Marcelino 

Espírito (1934). 

A leitura das teses foi orientada pelos referenciais metodológicos da História das Idéias 

Psicológicas e da História das Ciências. A primeira se propõe a reconstruir os conhecimentos e as 

práticas psicológicas próprios de contextos sócio-culturais específicos do passado, sendo seus 

objetos considerados na perspectiva de uma História Cultural, a saber, como sendo relativos ao 

meio sócio-cultural em que foram construídos (Massimi, Campos, & Brožek, 1996). 

A História das Idéias Psicológicas encontra embasamento nos métodos da História das 

Ciências, que têm como objetivos específicos: 

 
“Entender a construção histórica de conceitos e métodos científicos; estudar as condições 
econômicas e sociais que presidiram a emergência dos ditos métodos e conceitos; interpretar o 
desenvolvimento científico em termos de uma determinada teoria da história, por um lado, e de 
uma específica definição de ciência, por outro” (Massimi, Campos, & Brožek, 1996; 41). 

 

Segundo a definição de Crombie (1987), a História da Ciência é a história dos sistemas 

de pensamento sobre o mundo natural. Os principais problemas colocados ao historiador das 

ciências poderiam ser resumidos nos seguintes questionamentos: 

 

“Que perguntas os homens de uma determinada época faziam a respeito do mundo natural? Que 
respostas podiam dar? Por que estas respostas acabaram por não satisfazer a curiosidade humana? 
Que problemas eram percebidos pelos cientistas daquela época e quais não eram percebidos? 
Quais eram os limites na filosofia da natureza, no método científico, na técnica de observação que 
caracterizava a ciência de um período e que mudanças provocaram a passagem de um ponto de 
vista a outro?” (Crombie, 1987; 17). 

 

Resultados e Discussão 
 

Em 1916, Emílio Larbeck defende a sua tese de doutoramento A defeza da saude publica 

no Rio Grande do Sul. Neste trabalho, ele procura demonstrar a necessidade de uma política de 

saúde que envolvesse toda a sociedade, caracterizada como um dever do Estado. A preocupação 

com a saúde se justificaria, pois caberia ao Estado não somente defender os seus componentes 

das epidemias e endemias, mas também proteger aqueles que comporiam a verdadeira riqueza de 

um estado – os trabalhadores. Seriam os indivíduos, detentores da força de trabalho, que deveriam 

ter preservadas a inteligência e o equilíbrio das funções físicas e fisiológicas. A idéia da relação 

entre prosperidade econômica e reforma sanitária está clara nas palavras de Larbeck (1916): 
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“Estando a civilisação em pleno periodo industrial e utilitario, a defeza sanitaria do individuo, por 
parte do Estado, deve ser, hoje, muito mais rigorosa, porque é a defeza da sua propria existencia, 
como valor intriseco no computo das nações productoras, e portanto validas, que elle, Estado, 
effectua. É dever do Estado de sanear a sua população no interesse de tornal-a forte e resistente, 
activa e productora, capaz, emfim, de cooperar efficazmente para o augmento da riqueza publica, 
para a grandeza da Nação” (p.03-04)1. 

 

O crescimento da disciplina da higiene no seio da ciência médica traria como 

conseqüência o aparecimento de profissionais especializados na difusão dos seus preceitos, os 

higienistas. Estes teriam uma função que iria para além do ofício do médico de somente combater 

a doença. A descrição feita por Larbeck das funções dos higienistas, a partir dos ensinamentos de 

Afrânio Peixoto (1876-1947), merece ser transcrita por inteiro. 

  

“Numa época em que se agita a questão da defeza nacional pelo aproveitamento de todos os 
filhos do paiz como elementos validos e intelligentes, nenhum problema se offerece mais 
interessante do que esse da diffusão dos conhecimentos de hygiene, afim de se defender a raça, 
e, principalmente, milhões de creaturas que vegetam, nas regiões do centro e do sertão, em 
despreziveis estados pathologicos por ignorarem o meio de se defenderem das insidias do sólo, da 
agua e do ar, dos microbios, dos parasitas, das molestias contagiosas, das infecções, inclusive as 
que provêm dos animaes domesticos, emfim, de todas as doenças que assaltam o homem e 
pódem ser evitadas com os preceitos da hygiene” (Larbeck, 1916; 10). 

 

Uma sociedade regida pelas normas da higiene acabaria por transformar-se em uma 

sociedade selecionada através das regras da seleção natural formuladas por Herbert Spencer 

(1820-1903). Seria a transformação da higiene de um conjunto de normas para um bem 

transmitido hereditariamente. Tal atitude se encontra refletida na função principal da higiene: 

 

“A selecção da especie far-se-á defendendo-se o homem das doenças e dando-lhe todo o 
esplendor da sua força e da sua belleza, afim de que elle possa transmittir essa beleza e essa 
força aos seus descendentes. (...) Precisamos dar-lhe [ao indivíduo] a saude da intelligencia e a 
saude do corpo para que cada individuo se constitua um verdadeiro elemento da nossa grandeza e 
a nossa Patria seja uma gloria da humanidade” (Larbeck, 1916; 21). 

 

Se a situação da higiene no Brasil era identificada como estando ainda nos seus 

primeiros passos, a Europa era considerada como o modelo a ser seguido. A situação sanitária 

dos países europeus era atribuída, principalmente, ao grau de cultura geral da população e ao 

reduzido número de analfabetos. O acesso da população à escola e, por conseguinte, à 

alfabetização auxiliavam a difusão dos preceitos higiênicos por meio de sua publicação em jornais 

e folhetos, os quais eram amplamente distribuídos pelos governantes desses países. 

Estamos diante da questão da divulgação dos preceitos da higiene dentro da sociedade. 

Sabemos que a principal preocupação do higienistas era a de impedir a formação de um “terreno 

favorável” nos indivíduos por meio de uma profilaxia preventiva, fortalecendo-os e restabelecendo-

os de suas taras hereditárias, a fim de que não as transmitissem aos descendentes. Este objetivo 

seria alcançado através da “puericultura”. Esta teria sua origem nas investigações eugenistas de 
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Francis Galton (1822-1911), o qual procurava, nas palavras de Larbeck (1916), “cuidar da cultura 

physica para a bôa reprodução e tornar o individuo sadio no intuito de evitar a continuação da tára 

heritária” (p. 40). O emprego da “puericultura” deveria começar no embrião e estender-se para os 

períodos da infância e da adolescência conseguindo, desta forma, “evitar as maleficas 

consequencias da mortinatalidade, da debilidade e da deformidade, dando, ao producto, mais 

positivos elementos de defeza contra as suas predisposições morbidas” (Larbeck, 1916; 41). 

As orientações da “puericultura” encontrariam o seu lugar de divulgação nas escolas, 

surgindo aí a disciplina da higiene escolar. Larbeck (1916) sugere medidas a serem tomadas pelo 

governo estadual para o melhor aproveitamento das lições higiênicas fornecidas por esta área da 

higiene. Primeiramente, haveria a criação de uma inspeção de higiene escolar para todas as 

crianças matriculadas nas escolas do estado ou postulantes ao ingresso nestas mesmas escolas. 

Tal medida evitaria, segundo o autor, que “os desequilibrados, os anormaes, os portadores de 

molestias adquiridas ou hereditarias se encontrem, em perneciosa promiscuidade, com os 

normaes, e submettidos aos mesmos processos de ensino” (Larbeck, 1916; 43). Esta inspeção se 

estenderia às condições higiênicas do prédio em que funcionaria a escola, e a água consumida 

pelos alunos e professores. 

A disciplina da higiene seria ensinada não somente nas escolas normais, que formariam 

os professores, mas também nas escolas primárias. Segundo Larbeck (1916), seria preciso que 

“as creanças aprendam, desde logo, a se defenderem das doenças e a crearem regimens 

hygienicos para seu uso, de modo a garantirem a propria saude” (p. 44). O ensino dos preceitos 

higiênicos nas escolas primárias compreenderia a propaganda contra o álcool, o fumo, a morfina, a 

cocaína e os outros vícios que envenenariam o organismo, através de lições ilustradas com 

projeções e figuras elucidativas. Esta metodologia seria a mais adequada com as crianças, pois “é 

ferindo a imaginação impressionavel das creanças, com a representação dos males que 

produzem, que se deve fazer a propaganda contra esses vicios” (Larbeck, 1916; 45). O uso das 

propagandas não teria efeito sobre os adultos, pois estes já poderiam estar dominados pelo vício, 

o qual pervertera seu caráter e minara suas energias. 

O ensino teórico seria complementado pela educação física das crianças, com o uso da 

“ginástica científica” e dos esportes. O governo sul-rio-grandense poderia subvencionar as 

associações de esportes úteis ao robustecimento da população. Já a Diretoria de Higiene do 

estado colaboraria com a profilaxia preventiva através da publicação e distribuição gratuita de 

folhetos com conhecimentos relativos à defesa da saúde individual e coletiva. 

Larbeck (1916) conclui sua tese dizendo que a difusão dos conhecimentos da higiene 

associada à prática desses princípios no ensino primário traria, no futuro, “grandes economias, 

com o pequeno numero de doentes mantidos pelo Estado, nos hospitaes e manicomios” (p. 45). 

Quase duas décadas mais tarde, Poli Marcelino Espírito mantém-se fiel aos preceitos de 

Emílio Larbeck relativos à higiene escolar. Ele defendeu, em 1934, a tese Contribuição para a 
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higiene escolar no estado do Rio Grande do Sul, onde estudava as condições estruturais e de 

localização de três escolas da cidade de Porto Alegre. 

 

“A escola é o local mais propício para promover a transformação [do homem]. O ensino primário 
precisa ser vulgarizado, para atingir todo o território nacional. Mas não apenas a ministração dos 
conhecimentos das letras e das ciências. O capital humano precisa ser preservado das infecções 
que aniquilam o valor do homem, e para isso é ainda a escola o lugar melhor para infundir uma 
consciência sanitária, que será tanto mais habitual, quanto mais cedo fôr movida” (Espírito, 1934; 
03-04). 

 

A importância do ensino primário é mais uma vez ressaltada como fator transformador do 

indivíduo e da sociedade. A escola seria o local para todo o tipo de ensino, incluindo os das 

normas de higiene. Assim como trabalho de Larbeck (1916), insistia-se na importância da formação 

de hábitos nas crianças pequenas, pois estes seriam melhor lembrados quanto mais cedo 

aprendidos. 

A escola não seria um ambiente educativo apenas no que se referiria à introdução dos 

alunos no mundo dos conhecimentos abstratos. Toda a sua estrutura contribuiria para a função de 

educar. Deste modo, ela necessitaria de uma instalação adequada, sem ostentação, seguindo os 

preceitos da higiene. Contudo, poucos dos edifícios escolares observados pelo autor eram 

construídos para fins escolares. As dificuldades financeiras do governo estadual faziam com que 

se adaptassem construções particulares, destinadas à habitação domiciliar, para servirem de 

escolas. 

A inspeção médica escolar seria realizada nos alunos e professores. As crianças seriam 

examinadas ao ingressar na escola e no decurso da sua vida escolar, “não só para verificar seus 

estados de sanidade e resistência aos trabalhos e exercícios, mas também para encaminhá-los á 

correção dos males que tenham e para evitar que os transmitam aos demais alunos, conforme a 

natureza das enfermidades” (Espírito, 1934; 05). Já os professores se submeteriam à inspeção 

para “verificar si não constituem perigo para os alunos que lhes são confiados” (Espírito, 1934; 05). 

Outro trabalho relacionado ao tema da higiene escolar é o de Pedro Azevedo Pereira 

sobre a relação entre uma má alimentação e distúrbios psíquicos, em particular o “nervosismo”. 

Esta tese se diferencia das demais por apresentar um capítulo dedicado ao 

desenvolvimento psíquico infantil, e pelas tentativas de relacionar as rupturas neste 

desenvolvimento com sintomas físicos diagnosticados nas crianças. Pereira (1929) iniciava sua 

exposição sobre o psiquismo infantil lembrando os primeiros trabalhos realizados nesta área, entre 

eles o de Tiedmann, de 1787, e o de Wilhelm Preyer (1841-1897), que publicou, em 1882, o livro A 

alma do menino: Observações sobre o desenvolvimento psychico do homem nos primeiros annos 

de sua vida, o qual é identificado pelo autor como a “primeira exposição systematica da 

fenomenologia physio psychologica da alma infantil” (Pereira, 1929; 37). A investigação de Preyer 

a respeito do desenvolvimento psíquico das crianças tinha com base a observação de um caso 

individual, o próprio filho do investigador, e a elaboração de conclusões que poderiam ser 
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generalizadas para todas as crianças pertencentes à faixa etária do zero até os três anos. Outro 

trabalho citado é o de James Mark Baldwin (1861-1934) no livro Desenvolvimento da alma no 

menino e na raça, de 1898. 

A partir destes estudos pioneiros, a Psicologia infantil iria experienciar, de acordo com 

Pereira (1929), “um grande desenvolvimento devido ao incremento das ciências psíquicas”, 

tornando-se uma “verdadeira sciencia experimental em vista do espirito physionatural com que se 

impregnou, revelando novos methodos de investigação e de observação” (Pereira, 1929; 38). A 

investigação das crianças era justificada identificando o desenvolvimento infantil com o 

desenvolvimento filogenético do homem, sendo a infância um tipo de repetição da origem 

“primitiva” do ser humano. 

 

“(...) o mais interessante, porém, das sombras da psychologia infantil é o sabermos que a criança 
nasce, sob o ponto de vista psychico, inteiramente núa, inteiramente desherdada daquillo que 
possuem os outros animaes e, no entanto, vae alcançar um nivel superior a qualquer um delles” 
(Pereira, 1929; 42) 

 

No entanto, o estudo do desenvolvimento psíquico das crianças apresentaria muitas 

dificuldades, particularmente aquelas referentes à idade, isto é, quanto mais jovem for a criança, 

mais difícil seria o acesso aos conteúdos do seu psiquismo. O médico pediatra também 

desempenharia a função de pedagogo, ao se dedicar à avaliação psicológica da criança, anotando 

as faltas e as lacunas do seu desenvolvimento, e tentando saná-las através do uso dos seus 

conhecimentos científicos. 

Outro aspecto ressaltado no trabalho era a correlação entre o desenvolvimento psíquico 

e o físico. Se a criança não possuísse um desenvolvimento físico correspondente ao esperado 

para sua idade, ela teria a sua capacidade intelectual afetada. Uma maneira de diminuir as 

conseqüências desta correlação seria a intensificação, por parte de médicos e pedagogos, das 

aulas de educação física para os alunos. Tal atitude poderia não só melhorar as condições 

psicofisiológicas das crianças, mas também impedir o aparecimento de outras doenças. Nas 

palavras de Pereira (1929), “o atrazo physico não tem como única consequencia o atrazo mental, 

pois elle é capaz de acarretar o apparecimento de importantes phenomenos nervosos, até poucos 

annos atraz completamente ignorados” (p. 44). 

A caracterização do “nervosismo” como uma ruptura do funcionamento normal do 

psiquismo infantil acontecia baseada nos sintomas apresentados em casa ou em sala de aula. De 

uma maneira geral, eles eram classificados como uma hipersensibilidade geral do sistema nervoso 

da criança influenciada pelos estímulos externos, a qual poderia manifestar-se nas formas de 

inquietude constante, fadiga ou apatia. 

 

“[Pode ser que] após estas primeiras manifestações de hyper-sensibilidade appareçam symptomas 
de fadiga, não sendo estes nada mais do que a consequencia dos primeiros: - o systema nervoso 
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muito debilitado, após um certo periodo de exaltações, deixa-se cahir em um estado de hypo-
sensibilidade. Acontece tambem, ás vezes, que o estado inicial é representado por uma verdadeira 
apathia, em que a criança, invariavelmente, se apresenta como fatigada, mas, ao menor estimulo 
externo reage com grande vivacidade” (Pereira, 1929; 45). 

 

Segundo o autor, a maior parte das crianças, que apresentava os sintomas de 

hipersensibilidade, possuía peso muito abaixo do normal, embora tivessem acesso a uma 

alimentação relativamente abundante. Quando levadas ao médico, estas crianças tinham seu 

comportamento atribuído a uma “herança nevrophatica devida quer a um alcoolismo chronico quer 

a uma syphilis dos paes”, sendo o seu tratamento resumido “uma poção tonica e umas fricções de 

mercurio” (Pereira, 1929; 45). Embora pudessem ser encontrados traços de uma doença 

hereditária nestas crianças, a investigação não estaria completa sem o exame dos seus regimes 

alimentares. O médico deveria perguntar sobre as horas das refeições, os alimentos preferidos, a 

predileção por doces e a presença ou ausência de apetite. Esta investigação levaria o médico a 

concluir que os sintomas poderiam estar relacionados a hábitos alimentares pobres. O diagnóstico 

diferencial entre o “nervosismo” causado por má alimentação e aquele devido a uma causa 

herdada se daria através dos resultados da terapêutica. Se ocorresse uma diminuição ou melhora 

dos sintomas, a hipótese dos maus hábitos alimentares seria confirmada; se houvesse persistência 

dos mesmos, a investigação sobre uma outra causa orgânica deveria ser iniciada. 

As observações realizadas por Pereira em escolas da cidade de Porto Alegre 

confirmaram a sua teoria sobre desnutrição e sintomas de “nervosismo”. Das quinze crianças 

avaliadas como desnutridas, treze apresentavam um quadro de sintomas similares à definição de 

“nervosismo”. Estas crianças eram oriundas de camadas pobres da população tendo, portanto, 

uma alimentação carente de nutrientes e vitaminas. A assistência às crianças desnutridas se fazia 

necessária, pois o seu aprendizado estaria comprometido pela má alimentação. 

 

“Observamo-nas [as professoras] com grande cuidado e interesse e vimos como se tornam tão 
arduas e desproveitosos os ingentes esforços empregados por habeis pedagogos para conseguir 
uma boa educação physica, intellectual ou psychica, em crianças atacadas de desnutrição. Uma 
criança desnutrida em uma aula não só está a perturbar a boa marcha dos trabalhos escolares 
como tambem está a perder o seu proprio tempo, pois ella é incapaz de comprehender e reter os 
ensinamentos ministrados pelo mestre” (Pereira, 1929; 54). 
 

Entre as sugestões dadas por Pereira para melhorar as condições alimentares das 

crianças e, conseqüentemente, o seu aprendizado estava a introdução de um sistema de merenda 

escolar ou de complementos alimentares como pratos de sopa ou copos de leite oferecidos aos 

alunos antes e nos intervalos das aulas. 

Um primeiro ponto comum às três teses examinadas refere-se às relações entre 

Psicologia e moralidade. Os conteúdos psicológicos estavam ligados a uma terapêutica moral, 

sendo enfatizada a dimensão volitiva do homem. O aprendizado dos princípios de moralidade 

social aparecia como aspecto crucial do desenvolvimento saudável do ser humano. A formação de 

bons hábitos ainda na infância e sua permanência na idade adulta impediriam a instalação de 
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atitudes viciosas. A presença destas atitudes tinha por conseqüência o adoecimento físico e moral 

do indivíduo. Adoecimento este que poderia ser transmitido para os filhos sob a forma da 

constituição de um terreno fértil a todos os tipos de doenças. 

A evitação dos comportamentos viciosos, ou a sua cura, passava pelo uso da vontade, 

ou seja, o indivíduo deveria querer conscientemente curar-se dos vícios ou evitá-los. A vontade 

consciente poderia ser desenvolvida através da educação e da formação de hábitos morais de 

comportamento. E, neste ponto, Medicina e Educação se interlaçariam. É interessante notar que, 

nos cursos normais do Rio Grande do Sul, a primeira disciplina de Psicologia, desvinculada do 

ensino de Pedagogia, aparecia juntamente com a de Direito Pátrio (Lhullier, 1999). Esta última 

seria responsável pela formação moral da futura professora primária, garantindo a excelência do 

seu caráter e a capacidade de transmitir bons hábitos aos seus alunos. 

Os conceitos médicos seriam transmitidos no espaço das salas de aula através dos 

ensinamentos das professoras primárias. As disciplinas de Higiene, Puericultura e Psicologia, 

criadas ao longo das três primeiras décadas do século XX nos cursos de formação de professores 

sul-rio-grandenses, foram os meios escolhidos para a divulgação de princípios higiênicos e morais. 

Aos médicos caberia o papel de supervisionar o trabalho das professoras por meio de cursos 

oferecidos nas escolas normais. Alguns médicos e estudantes de Medicina da Faculdade de 

Medicina de Porto Alegre fizeram parte do corpo docente da Escola Normal de Porto Alegre, 

enquanto outros eram convidados como palestrantes (Lhullier, 1999). 

As teses de Larbeck (1916) e Espírito (1934) ressaltam que não somente as professoras 

deveriam ser educadas nos princípios higiênicos, mas também as crianças. Estas se encontrariam 

no início das suas vidas e não estariam corrompidas pelos maus hábitos e vícios. A psique infantil 

era comparada a um pedaço de argila, onde ficariam impressas as informações. Assim, se o 

objetivo era criar indivíduos saudáveis e disciplinados, os princípios da higiene deveriam ser 

desenvolvidos a partir da infância. 

Outro ponto destacado pelas teses são as atividades dos Gabinetes de Inspeção Escolar, 

criados a partir da metade da década de 1920 nas escolas estaduais gaúchas. Os médicos que 

exerciam suas funções nestes gabinetes tinham como objetivo zelar pela manutenção da saúde 

física e mental tanto dos alunos como dos professores, realizando avaliações periódicas na 

população escolar. A proteção da infância tinha por base a idéia da formação de futuros 

trabalhadores para o país. Já as professoras eram vistas como modelos de comportamento, nos 

quais as crianças deveriam se espelhar. Uma professora doente não poderia ser mantida em suas 

funções, pois estaria sendo um mau exemplo para seus alunos. 

Além da formação de trabalhadores saudáveis, os quais teriam por missão a construção 

de um país moderno e industrializado, os médicos zelavam pela saúde das crianças. Durante o 

período histórico investigado, os preceitos eugênicos começaram a ser discutidos no Brasil. 

Encontram-se referências à eugenia em duas teses dedicadas aos cuidados com a infância 

(Larbeck, 1916; Espírito, 1934). O melhoramento da raça era desejado para por um fim às doenças 
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endêmicas que grassavam entre a população, em particular a sífilis e a tuberculose. O projeto 

eugênico teria um ramo dedicado às moléstias mentais, cuja etiologia era identificada com a 

transmissão de “taras hereditárias” e o nascimento de crianças com o sistema nervoso 

enfraquecido pelas doenças de seus pais. 

 

Conclusões 
 

O interesse dos futuros médicos pelo desenvolvimento físico e psíquico das crianças 

estaria inserido em um contexto mais amplo de avanço da Medicina na sociedade brasileira. 

Avanço este que se iniciara no final do século XIX e que perpassaria os períodos da República 

Velha (1889-1930) e da Era Vargas (1930-1945) (Costa, 1999; Machado, Loureiro, Luz, & Muricy, 

1978). O saber médico buscava legitimar os seus princípios na avaliação dos comportamentos 

sociais, e a escola aparecia como um local importante para a realização de tal projeto. 

As teses examinadas ressaltavam a importância da intervenção do governo estadual nas 

políticas de saúde pública, seja através de campanhas de divulgação dos princípios de higiene 

para a população em geral, seja por meio de uma educação para a saúde veiculada para as 

crianças em idade escolar. O ambiente escolar não poderia ser negligenciado pelo poder público, 

pois nele se encontraria o material humano necessário ao futuro do estado e do país. 

Toda escola se tornaria objeto da investigação detalhada do olhar médico. O espaço 

físico destinado a se transformar em local de ensino, com a análise de sua posição geográfica, 

iluminação, ventilação e abastecimento de água. Os professores submetidos a uma avaliação 

psicofisiológica e a uma preparação pedagógica, a fim de se tornarem modelos de comportamento 

para os alunos. E as crianças, que deveriam ser investigadas antes mesmo de sua entrada na 

escola e mantidas sob vigilância de médicos e professores. 

As teorias da Psicologia e da Pedagogia eram utilizadas como suporte teórico para as 

práticas médica e pedagógica. Os médicos dividiriam com os professores a tarefa de observar o 

desenvolvimento dos alunos e de estarem atentos a qualquer afastamento da normalidade. Para 

tanto, era necessário que estes dois mundos se aproximassem. Isto aconteceria através dos 

Gabinetes de Inspeção Escolar, onde as teorias psicológicas conquistariam pouco a pouco o seu 

espaço. 

O movimento da Escola Nova, embasado nos princípios do Funcionalismo, também 

auxiliaria na aproximação de Medicina, Psicologia e Educação. O escolanovismo, que se difundiria 

no Brasil entre a segunda metade da década de 1920 e o final da década de 1940, procurava 

romper com o esquema da chamada escola tradicional, onde se enfatizava a disciplina e a 

transmissão de uma grande quantidade de conhecimento. Ele pregava uma educação mais 

flexível, onde seriam levadas em conta as necessidades dos alunos, e calcava a noção de 

progresso pedagógico no desenvolvimento de técnicas de investigação que seriam aplicadas na 

população discente. Assim, para seguir os princípios desta escola pedagógica, os professores 
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deveriam estar atentos para as contribuições das ciências médica e psicológica, as quais 

forneceriam os subsídios necessários para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação dos 

alunos. 

Concluímos este artigo afirmando que as teses produzidas pelos alunos da Faculdade de 

Medicina de Porto Alegre formam um conjunto valioso de dados para a compreensão de como se 

relacionavam os saberes médicos, psicológico e pedagógico no contexto sul-rio-grandense durante 

a última década do século XIX e as cinco primeiras do século XX. 

 

Nota: 
 
1. Foi mantida a grafia original das teses nas citações. 
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Buscando investigar acerca da Psicologia no Brasil, julgamos necessário adotar um olhar 

ainda pouco comum, investigando os facilitadores e entraves de sua autonomização como saber e 

prática sobre a subjetividade. Dessa forma, procuramos desvendar o porquê do rumo dos 

acontecimentos, desnaturalizando os conhecimentos atuais e descobrindo aspectos ignorados.  

Neste sentido, esse trabalho está inserido num projeto que visa estudar o 

desenvolvimento da Psicologia no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, entre o início do século 

XIX e os anos 60 do século XX, tomando-se como referência a chegada da Corte Portuguesa ao 

Brasil, em 1808 – visto que o fim da condição colonial possibilitou o desenvolvimento de várias 

instâncias importantes para a formação social brasileira - e a regulamentação da profissão de 

psicólogo e dos cursos de Psicologia, em 1962. As ocorrências sinalizadas por estas datas já 

sugerem alguns dos pressupostos desta investigação: a História da Psicologia no Brasil, em seu 

surgimento, autonomização e institucionalização, não pode ser compreendida independentemente 

das condições sócio-econômicas vivenciadas pelo próprio país em sua história. 

O objetivo geral do projeto surgiu a partir de investigações iniciais sobre o processo de 

autonomização da Psicologia, as quais sugeriram caminhos que nos direcionaram a buscar um 

aprofundamento da discussão alma versus corpo, muito valorizada no século XIX, através das 

formas de seu aparecimento: tanto via os discursos e práticas católicos quanto através dos 

diferentes dispositivos da instituição médica. Portanto, acreditamos que analisando os saberes e 

práticas destes dois grupos, poderemos determinar como tais segmentos sociais favoreceram ou 

dificultaram o processo de autonomização da Psicologia como saber e prática autônoma no Brasil.  

Para a realização desta investigação, dividiu-se o projeto em duas vertentes. Uma abarca 

o papel das instituições católicas, os quais apresentavam, no final do século XIX, uma profunda 

preocupação com o enfraquecimento do discurso da alma – um discurso que podemos entender 

como psicológico (e era assim denominado por alguns autores), versando sobre os atributos da 
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alma, principalmente a vontade. Este enfraquecimento era real, não uma ilusão das elites católicas. 

Os comentadores costumam atribuí-lo à crescente secularização da sociedade, decorrente 

principalmente do apego de seus principais intelectuais às novas correntes do materialismo, do 

positivismo e do evolucionismo, todas elas propondo um novo modelo de entendimento da 

realidade: em vez da verdade revelada, a verdade da natureza descoberta por procedimentos 

científicos. A Igreja Católica, neste terreno pós Proclamação da Républica, aparentemente fica 

imobilizada. Contudo, após um período de retração, congrega esforços para a manutenção e 

recuperação do espaço perdido no domínio do saber, utilizando-se para isso de seus intelectuais. 

É exatamente neste momento, e em decorrência dele, que surge grande parte dos dispositivos que 

são de interesse para a nossa investigação. 

A outra vertente refere-se à instituição Médica e pretende analisar o papel dos médicos 

para a constituição e autonomização da Psicologia, atuações fundamentadas sobretudo pela 

preocupação da medicina com fenômenos que poderíamos chamar de psicológicos, implicados 

nas questões relativas ao corpo. Tendo em vista que as grandes profissões do século XIX 

resumiam-se ao direito, à engenharia e à medicina, torna-se fácil imaginar quão importante eram 

as discussões levantadas por estes últimos. Além disso, estes apontavam o pensamento de uma 

elite que se compreende destinada a orientar o destino do país, cuidar de seus diversos 

problemas, fornecendo-lhes soluções. Isto é o que muitos autores denominam de “intervenção 

médica na sociedade” e é nosso objetivo verificar se e como se apresenta nela o saber psicológico. 

Neste trabalho, apresentaremos conclusões parciais obtidas a partir do levantamento e 

análise do periódico O Brazil-Médico fonte do trabalho em questão.  

O Brasil-Medico é um periódico de Medicina publicado semanalmente entre 1887 e 1954, 

tornando-se mensal desta data até 1965. Ligado à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, suas 

edições encontram-se integralmente preservadas e disponíveis na Biblioteca da Academia 

Nacional de Medicina.  

Surge quase vinte anos após a Gazeta Médica da Bahia, periódico de Medicina vinculado 

à Faculdade da Bahia. Seu objetivo é, digamos, mais terra-a-terra. Entendendo que aos médicos 

brasileiros falta, antes de mais nada, o conhecimento básico da Medicina, o Brasil-Medico 

apresenta um alto número de artigos referentes ao tema “Doenças” e a prática médica em geral. 

Outro tema relevante refere-se à institucionalização da disciplina: ensino, congressos, eventos etc. 

"Desde a sua fundação, o Brazil Medico preocupou-se em divulgar dados sobre a profissão e em 

refletir sobre seus impasses e problemas"1. Este tema se apresenta como uma chamada de 

atenção ao “charlatanismo”, ao grande número de pessoas não autorizadas ao exercício da 

medicina - curandeiros, práticos, herbalistas -, encarados, em alguns artigos de O Brazil-Médico, 

como “inimigos”2. 
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 Isto se apresenta principalmente na “primeira fase”, até o início da República, período 

em que a figura principal é seu fundador, principal redator e incentivador em seus 25 anos iniciais – 

o dr. A. A. de Azevedo Sodré. Este pretendia não só divulgar as descobertas médicas da época, 

mas principalmente apontar para a existência - ou, no mínimo, a possibilidade de criação - de uma 

medicina “nacional”, onde os autores brasileiros gozariam de valorização até então restrita aos 

estrangeiros.  

Assim, o periódico em questão interessa-se pela criação de uma “sciencia nacional”, uma 

autêntica ciência brasileira. Para isto, assume um caráter didático, de formação dos médicos. 

Publica principalmente artigos referentes às novas e inúmeras descobertas acerca de etiologia, 

sintomas e tratamento das Doenças que afligem os brasileiros – notadamente as doenças 

tropicais, como a febre amarela, e a sífilis, o grande flagelo nacional –, além de artigos clínicos, 

estudo de casos e de prática médica em geral.  

Caracterizou-se por sua “extrema regularidade e estabilidade”3, estabilidade tanto 

financeira quanto editorial. Financeira graças tanto aos assinantes que, Azevedo Sodré convence a 

assinar o jornal, quanto – e até em função do número de assinantes – ao volume de propaganda 

farmacêutica que apresenta; e editorial, já que nunca deixou de sair, mantendo a mesma equipe de 

redação por, pelo menos, seus vinte e cinco primeiros anos. 

Se a “Gazeta Médica da Bahia” representou o início de uma produção científica médica, 

O Brazil-Médico propõe-se ser um passo adiante, uma revista verdadeiramente “moderna”, na 

qual, além da preocupação com a produção científica, o recurso à propaganda farmacêutica, o 

cuidado gráfico e a periodicidade, indicavam estar longe os tempos do amadorismo. No mesmo 

sentido corre outra diferença: embora a Gazeta apresente pela primeira vez alguns pensamentos 

genuinamente nacionais, como o de Nina Rodrigues (apresentado sem maiores comentários no 

periódico), é a aparição na revista em estudo que desperta comentários e propicia tomada de 

posição e/ou mudança de opiniões. Afinal, situado na capital do país, próximo ao centro político-

financeiro, dirige-se a médicos que são parte de uma elite abastada, da qual vem sua clientela. 

Neste sentido, muitas das teorias e/ou reivindicações médicas, se surgem na Bahia, só alcançam 

relevo quando abraçados pelos médicos cariocas, dos quais o Brazil-Médico é porta-voz. 

O procedimento metodológico utilizado implicou, primeiro, no estabelecimento do recorte 

amostral: optamos por levantar os números referentes à última semana de cada mês no período 

compreendido entre 1887, data da primeira publicação do periódico, e 1930. Este recorte, em 

princípio externo à Psicologia, representa contudo um momento específico da história desta 

disciplina, pois nos anos de 1930, os médicos perdem importância em sua constituição, sendo 

substituídos pelos educadores, que utilizam a Psicologia como suporte científico para os 

dispositivos pedagógicos. Assim, principalmente através do movimento da Escola Nova e da 

influência de Claparède na Educação brasileira, a Psicologia inicia nova fase: já reconhecida como 
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um corpo de conhecimentos específicos, porém sem aparelhos profissional e institucional próprios, 

seu desenvolvimento segue, principalmente, sob a capa da Educação. 

Voltando ao Brasil-Medico, foram levantados todos os títulos de artigos constantes nos 

números compreendidos no recorte temporal mencionado e cujo conteúdo julgamos, numa 

primeira avaliação, ser pertinente à Psicologia. Tais títulos foram catalogados e, posteriormente, 

lançados num banco de dados especificamente criado para este fim. Levantamos 698 títulos, e 

estabelecemos até três palavras-chave para cada título. Neste processo, em função de revisões 

para melhor caracterização do conteúdo psicológico, reduziu-se o número de títulos para 490. A 

partir de uma cautelosa revisão dos títulos catalogados, foi elaborada uma tabela de categorias e 

subcategorias, visando possibilitar a organização dos artigos que serão posteriormente lidos em 

busca de um levantamento sistemático do conteúdo psicológico presente na revista e sua relação 

com o contexto histórico-social.  

Em suma, a partir dos títulos temos 126 subcategorias que foram reunidas 

posteriormente em 19 categorias. Esses são dados preliminares, visto que a categorização dos 

títulos está em fase de conclusão e estão apresentadas no quadro anexo.  

Destacamos as categorias: Higiene, Sanitarismo, Infância/Juventude, Ocorrências 

Psíquicas/Psiquismo e Sífilis.  

Constatamos, nas três décadas iniciais do século XX que estão sendo objeto de estudo 

(período de fortalecimento da intervenção médica na sociedade, não mais restrita à elite como no 

século XIX), a ocorrência de um alto índice de artigos relativos à divulgação das campanhas de 

saneamento, o que exemplifica a grande importância atribuída à higiene pública. Nas categorias 

Higiene e Sanitarismo temos, respectivamente, 26 e 28 títulos. 

Observa-se, também, que há uma presença significativa de artigos sobre a infância, 

relevando a categoria "Infância/Juventude". Nessa categoria temos um total de 21 títulos e como 

exemplo podemos citar "Da assistência à infância no Brasil", de 1904 e "Instituto de Proteção e 

Assistência à Infância", de 1908 inseridos na subcategoria "Assistência". 

 Sobre o que poderíamos denominar " Ocorrências Psíquicas / Psiquismo ", temos 71 

títulos dos 490 revistos até o momento, o que corresponde a aproximadamente 15% dos artigos. 

Distribuídos em subcategorias como Psicopatologia/Diagnóstico, Alienação Mental, Tratamento e 

Assistência e Manifestações temos como exemplos desses artigos "Tratamento dos alienados", 

escrito por Juliano Moreira em 1907 e "Psychoterapia e suas modalidades", em 1920. 

Em 1908 aparece, pela primeira vez no periódico, a palavra “Psicologia” em título de 

artigo – uma resenha da tese de Maurício de Medeiros, Methodos em Psychologia, recém 

desenvolvida no Laboratório de George Dumas, em Paris, no ano anterior. Após esta data, é cada 



CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA HELENA ANTIPOFF - CDPHA 

 

265 

vez mais freqüente a presença da temática psicológica, seja através da “disciplina” propriamente 

dita, mas principalmente através de artigos sobre ocorrências psíquicas em geral.  

Este é o trabalho feito até o momento. Estamos revisando nossa categorização, para 

refinar melhor o que nos parece pertinente ao nosso objeto de estudo para, então, realizarmos 

análise pormenorizada da contribuição do periódico O Brazil-Medico para a constituição da 

Psicologia no Brasil. 
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ANEXO 

QUADRO DE CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 

Alcoolismo / Drogas Conseqüências  
Propriedades  
Criminalidade 
Ações 

Prostituição / Libertinagem Regulamentação 
Repercussões  
Higiene 

Clima / Topologia  Doenças 
Conseqüências 
Caracterização 

Psicologia Métodos 
Morte 
Congressos/Eventos 
Relação com a medicina 
Conceitos/Princípios 
Organizações 
Publicações 
Raça 
Ensino 

Raça Mestiçagem 
Criminalidade 
Congressos/Eventos 
Distúrbios Mentais  
Degeneração 

Higiene Escola 
Situação 
Alimentação 
Manuais/Cartilhas 
Locais 
Vestuário 
Organizações 
Perinatal 
Lixo 
Ação governamental 
Infância 
Congressos/Eventos 

Biografia / Personagem Ocorrências Psíquicas 
Homenagem/Vida/Obra 
Tratamento 
Doenças 
Psicanálise 
Formas Asilares 
Habitação 
Higiene 
Serviços 

Infância / Juventude Alimentação 
Educação/Escola 
Congressos/Eventos 
Assistência 
Mortalidade 
Distúrbios 
Desenvolvimento 
Doenças 
Casos Clínicos 

Sanitarismo 
 
 
 
 
 
 
Sanitarismo (cont.) 

Regulamentação 
Ações 
Organizações 
Estatística/Demografia 
Educação 
Congressos/Eventos 
Saúde Pública 
Serviços 
Doenças 
Esgotos 
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Salubridade 
Serviços e Assistência Formas Asilares 

Alienação Mental 
Atenção Governamental 
Mendicância/Velhice 
Organização de Serviços 
Campanha 
Saneamento 

Ocorrências Psíquicas / Psiquismo Psicopatologia/Diagnóstico 
Manifestações 
Tratamento/Assistência 
Casos Clínicos 
Alienação Mental 
Criminalidade 
Intercorrência 
Eunucos 
Causalidade 

Vacina Obrigatoriedade 
Sobre 

Doenças Tratamento 
Etiologia 
Epidemia 
Hereditariedade 
Contágio 
Vacina 
Profilaxia 
Sobre 

Doenças Venéreas Profilaxia 
Criminalidade  
Contaminação/Infecção 

Epilepsia  Tratamento 
Patogenia 
Descrição 
Causa 

Febre Amarela Profilaxia 
Caracterização 
Ações 
Patogenia 
Epidemia 

Lepra Profilaxia 
Tratamento 
Distúrbios Mentais 
Estudos Gerais 
Transmissão/Contágio/Infecção 
Intercorrências 
Assistência 

Sífilis Profilaxia 
Tratamento 
Manifestação 
Casos Clínicos 
Conseqüências 
Estudos Gerais 
Infância 

Tuberculose Profilaxia 
Tratamento 
Ações 
Vacina 
Assistência 
Causa 
Contágio 
Estudos 
Manifestação 

 

Notas de rodapé 
1. SCHARWAZ, Lilia. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil – 1870-1930. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1993. p. 221. 
2. Idem; 222 
3. Idem; 218 
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