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APOIO 

• Instituto de Psicologia – UERJ 
• CNPq 
• CAPES 
• FAPERJ 
• Centro de Produção da UERJ (CEPUERJ) 
• EdUERJ 
• Programa de Pós-graduação em Psicologia Social da UERJ 
• Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz 
• Programa de Pós-graduação em Psicologia da UFRJ 
• CEFET/RJ 
• Conselho Regional de Psicologia – 5ª região 
• Livraria República 
 

Apoio 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este X ENCONTRO CLIO-PSYCHÉ: INSTITUIÇÕES, PSICOLOGIA, 

HISTÓRIA se insere em uma sequência de eventos que remonta a maio de 1998, quan-

do foi realizado o primeiro encontro. Tal histórico de atividades sobre “História da Psi-

cologia” decorre da produção coletiva do Programa de Estudos e Pesquisas em História 

da Psicologia — Clio-Psyché, vinculado ao Departamento de Psicologia Social e Insti-

tucional do Instituto de Psicologia da UERJ. 

Nesse período, ainda que de distintas formas e segundo diferentes aborda-

gens, os referidos encontros trataram tanto da análise crítica das periodicidades ou tem-

poralidades estabelecidas nas diferentes historiografias da Psicologia no Brasil, quanto 

da dimensão histórico-institucional do “campo psi”. Para tal, ao longo dos últimos anos, 

a articulação das investigações desenvolvidas no próprio programa com a produção de 

estudos sob a égide do GT de história da ANPEPP concorreu significativamente para a 

criação de um círculo virtuoso, onde o interesse da comunidade acadêmica constante-

mente concorre para o incremento das pesquisas. Assim, os eventos se somam aos livros 

publicados, e à “Seção Clio-Psyché” na revista Estudos e Pesquisas em Psicologia (pe-

riódico editado pelo Instituto de Psicologia da UERJ). 

Os eixos que aglutinaram os trabalhos apresentados e avaliados por parece-

ristas foram os seguintes: (1) Histórias da institucionalização de saberes e práticas psi: 

Reflexões historiográficas da emergência, constituição e institucionalização dos saberes 

e práticas psicológicas; (2) Instituições e história da Psicologia: História da Psicologia 

na perspectiva das diferentes instituições (família, religião, sexualidade, cultura, comu-

nidade, educação, saúde, trabalho, justiça, assistência); (3) Psicologia, história e desins-

titucionalização: Reflexões históricas das práticas psicológicas presentes nos diversos 

deslocamentos políticos e epistemológicos contemporâneos; (4) Profissionalização e 

instituições: História dos movimentos de formação e profissionalização dos saberes psi; 

(5) Reflexões historiográficas e história dos saberes psi; Reflexões historiográficas e 

história dos saberes psi (este último funcionando como um eixo geral que visou abrigar 

propostas historiográficas que não versavam estritamente acerca de instituições). 
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Da mesma forma que os eventos anteriores, o X Encontro foi planejado e 

organizado por um grupo de professores, alunos de pós-graduação e graduação, além de 

pessoal de apoio técnico de várias instituições sediadas no Rio de Janeiro, com destaque 

para a UERJ, UFRJ, FIOCRUZ e CEFET-RJ. 

Há de se ressaltar, ademais, a crescente internacionalização do evento, que a 

exemplo do que ocorrera com o IX encontro, desta vez aconteceu acompanhado do  IV 

Encontro Iberoamericano de Historiadores da Psicologia, circunstância que implicou a 

presença efetiva de pesquisadores e estudantes interessados em Historia da Psicologia 

da América Latina e da Península Ibérica. 

 

UERJ, outubro de 2012. 
A Comissão Organizadora 
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X Encontro Clio-Psyché –Instituições, História, Psicologia 

IV Encontro da Rede Iberoamericana de Pesquisadores em 

História da Psicologia 
 

LOCAL: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).  

Rua São Francisco Xavier, 524 - 9º andar - Auditório 91 / bloco F - Pavilhão 

João Lyra Filho. 

 

PROGRAMAÇÃO 
 

  Dia 17 de outubro de 2012 / Quarta-feira 
 

9h– Credenciamento 
Local: Hall do 10º andar – bloco F 

 

9h – IV Encontro da Rede Iberoamericana de Pesquisadores em Histó-

ria da Psicologia (RIPeHP) 
 Local: Sala 10030 Bloco D 

 

14h – Abertura 

Rita Maria Manso de Barros – Diretora do Instituto de Psicologia da UERJ 
Anna Paula Uziel – Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Psicologia Social 

da UERJ 
Lygia Santa Maria Ayres– Presidente do Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região 
Magali Romero de Sá – Coordenadora do Programa da Pós-graduação em História das 

Ciências e da Saúde 
Francisco Teixeira Portugal – Diretor Adjunto de Pós-graduação do Instituto de Psico-

logia da UFRJ 
Roberto Borges – Coordenador do Programa de Pós-graduação em Relações Etnicorra-

ciais do CEFET/RJ 
Ana Maria Jacó-Vilela – Coordenadora do Clio-Psyché – Programa de Estudos e Pes-

quisas em História da Psicologia 
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15h – Conferência 

LA PRIMERA CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN DE LA PSICOLOGÍA DE EMILIO 
MIRA Y LÓPEZ 

Annette Mulberger (Universidad Autonoma de Barcelona) 

Coordenação: Saulo Freitas Araújo (UFJF) 

 

16h – Pausa do café 
 

16h30 – Mesa-redonda: HISTÓRIA DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DOS 

SABERES E PRÁTICAS PSI EM DOIS CONTEXTOS NACIONAIS 
Coordenação: Alexandre de Carvalho Castro (CEFET) 

 

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PSICOLOGÍA EN LA ARGENTINA: SA-

BER UNIVERSITARIO Y USOS SOCIALES (1890-1940) 

Ana María Talak (Universidad de Buenos Aires) 

 

O HOSPÍCIO NACIONAL E A ASSISTÊNCIA A ALIENADOS DO DISTRITO 

FEDERAL: INSTITUCIONALIZAÇÃO DE SABERES E PRÁTICAS NO BRASIL  

Cristiana Facchinetti (Casa de Oswaldo Cruz/FIOCRUZ) 

 

18h30 – Apresentação do blog da Rede Iberoamericana de Pesquisado-

res em História da Psicologia (RIPEHP) 
Sérgio Dias Cirino (UFMG) e Francisco Teixeira Portugal (UFRJ) 

 

18h45 – Conferência 
PERIÓDICOS E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PSICOLOGIA NO BRASIL: A 

REVISTA PEDAGÓGICA (1890-1896) 

Francisco Teixeira Portugal (UFRJ) 

Coordenação: Helena Scarparo (PUC-RS) 
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20h – Coquetel / Lançamento de Livros 

Local: Salão 2 do Centro Cultural da UERJ 
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18 DE OUTUBRO DE 2012 / QUINTA-FEIRA 
 

9h30 – Mesa-Redonda: ASPECTOS DA DIFUSÃO DO PENSAMENTO 

PSICOLÓGICO NO BRASIL E NA ARGENTINA 
Coordenação: Érika Lourenço (UFMG) 

 

UMA INSTITUIÇÃO TRANSMISSORA DE SABERES ANTROPOLÓGICOS E 

PSICOLÓGICOS NO BRASIL COLONIAL: A COMPANHIA DE JESUS 

Marina Massimi (USP-Ribeirão Preto) 

 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PSICOLOGÍA EN ARGENTINA 

Hugo Klappenbach (Universidad Nacional de San Luís) 

 

11h30 Conferência 
SOBRE INDIVÍDUOS E INSTITUIÇÕES 

Ana Maria Jacó-Vilela (UERJ) 

Coordenação: Sérgio Dias Cirino (UFMG) 

 

12h30 – Inauguração do Acervo Eliezer Schneider 
Local: Sala 10.030 Bloco E 

 

 

14h – Sessões Coordenadas 

Sessão 1. Práticas de Subjetivação 
Coordenadora: Renata Valentim (UERJ) e Maria Andréa Piñeda (UNSL)) 

Local: sala 10092 Bloco F 
 
A subjetividade contemporânea: do sujeito moderno à perspectiva da différance 
Polianne Delmondez (UNB); Cândida Beatriz Alves (UNB); Lucia Helena Pulino 
(UNB) 
Empreendedorismo e governamentalidade: Formando atletas da crise 
Gabriel Gouvêa Monteiro (UFRJ) 
História das práticas de subjetivação e da instituição policial 
Pedro Fornaciari Grabois (UERJ) 
Desertação, por uma psicologia pagã 
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Juliane Tagliari Farina (UFRGS); Tania Mara Galli Fonseca (UFRGS) 
“Perguntar não ofende”: paredes e muros aprisionam a pessoalidade das relações 
nas instituições de formação dos psicólogos? 
Laura Cristina de Toledo Quadros; Eleonôra Torres Prestelo (UERJ) 
 

Sessão 2: Variações de gênero 
Coordenadora: Marcela Franzen Rodrigues (UERJ) e Fernando Polanco (UNSL) 

Local: sala 10093 bloco F 
 
Articulações entre identidade e as diferenças de gênero nas corporações musicais 
da região dos campos das vertentes 
Aracelly Galvino Alvarenga (UFSJ); Marcos Vieira Silva (UFSJ) 
Perfil da mulher brasileira: Antônio Austregésilo e o dever moral feminino nos 
anos 20 
Janis Alessandra Pereira Cassília (COC/Fiocruz) 
Atravessamentos femininos em busca de emancipação na primeira república: en-
tre o espiritismo e o anarquismo 
Maria Cláudia Novaes Messias (UERJ); Bárbara Albuquerque Pereira (UERJ); Ana 
Maria Jacó-Vilela (UERJ) 
Las relaciones sociales de gênero em lós comienzos del psicoanálisis em Argentina 
(1942-1960) 
Rosa Falcone (UBA – Argentina) 
 

Sessão 3: Tecnologias Mentais 
Coordenador:  José Henrique Lobato Vianna (UERJ) e Virgínia Schejer (UBA) 

Local: sala 10096 bloco F 
 
Série psicofarmacologia: uma análise acerca da inserção da Psiquiatria Biológica 
no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Marcela Peralva Aguiar (COC/Fiocruz) 
Brasil-Alemanha: a medicina mental e o kraepelianismo nas relações científicas 
internacionais 
Pedro Felipe Neves de Muñoz (COC/Fiocruz) ; Cristiana Facchinetti (COC/Fiocruz) 
A popularização das neurociências e suas implicações na construção de subjetivi-
dades na contemporaneidade 
Tatiana Regina de Andrade Soares (UERJ) 
Considerações sobre o método da psicologia em Tetens: o conceito de selbstgefühl 
Monalisa Maria Lauro (UFJF); Saulo de Freitas Araújo (UFJF) 
 

Sessão 4. Histórias da Formação Psi 
Coordenador: Filipe Degani (UERJ) e Magali Jardon (UBA) 

Local: sala 10097 bloco F 
 
Bibliometría e historia de las prácticas académicas locales: el caso de la psicologia 
em Colombia 
Bruno Jaraba (Universidad Nacional de Colombia); Yuri Jack Gómez Morales (Uni-
versidad Nacional de Colombia) 
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Contributos para uma introdução à história da “afirmação” da psicologia em Por-
tugal 
Teresa Sousa Machado (Universidade de Coimbra) 
Fontes para uma história da recepção da instrução programada na Universidade 
Federal de Minas Gerais 
Eustáquio José de Souza Júnior (UFMG); Rodrigo Lopes Miranda (UFMG); Cezar 
Alves Costa (UFMG); Sérgio Dias Cirino (UFMG) 
Setor de Psicologia Social da UFMG e suas memórias 
Marcela Alves de Abreu (UERJ; Ana Maria Jacó Vilela (UERJ) 
 
 
15h30 – Pausa para o café 
 
16h – Sessões Coordenadas 

Sessão 5: Colônias e hospícios 
Coordenadora: Keyla Mafalda Amorim (UERJ) Teresa Sousa Machado (Univ. Coim-

ba) 
Local: sala 10092 bloco F 

 
Contribuição para a história da Reforma Psiquiátrica Mineira a partir da trajetó-
ria institucional de Cezar Rodrigues Campos 
Hermani Luís Chevreux Oliveira Dias (UFMG), Vitor Augusto (UFMG), Francisco 
Matheus Machado de Barros (UFMG), Camila Augusta dos Santos (UFMG), Mariana 
Augusto de Jesus (UFMG) Michelle Aguilar Dias Santos (UFMG), Marcela Alves 
Abreu (UERJ), Renata Trad Campos (Secretaria Municipal de Saúde – BH), Maria 
Stella Brandão Goulart (UFMG) 
La recepción de la Teoría de la Comunicación Humana en la Argentina: diálogos 
entre el Mental Research Institute y el Lanús. Florencia Adriana Macchioli (UBA – 
CONICET) 
Las Colonias a princípios del siglo XX em Argentina. Relevamiento Institucional 
Magali Jardon (UBA – Argentina) 
Uma análise dos tratamentos adotados no Hospital Psiquiátrico São Pedro no pe-
ríodo de 1884 a 1952 
Daniel Prates Baldez (UFRGS), Rosane Azevedo Neves da Silva (UFRGS) 
O ideário preventivista nas propostas de intervenção em saúde mental: uma refle-
xão a partir do discurso da Liga Brasileira de Higiene Mental 
Cauí Oliveira (UEM), Renata Heller de Moura (UEM) 
 

Sessão 6: Profissionalização das práticas psi 
Coordenador: Rodrigo Lopes Miranda (UFMG) e Maria Gláucia Pires Calzavara 

(UFSJ) 
Local: 10093 bloco F 

 
As Santas Casas de Misericórdia na Estrada Real 
Aline Moreira Gonçalves e Maria Stella Brandão Goulart (UFMG) 
Modelos en la formación en psicología. Incidencia de publicaciones y editoriales 
en cursos introductorios a la psicología de la UBA y UNLP: 1957 – 1982 
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María Andrea Piñeda (UNSL – Argentina) 
Contextos das práticas psicológicas no período da oficialização da Psicologia no 
Brasil 
Thais de Souza Sottili (PUCRS), Luciana Oliveira de Jesus (PUCRS) e Helena Beatriz 
Kochenborger Scarparo (PUCRS) 
50 anos da regulamentação da profissão de psicólogo no Brasil 
Alexandre Trzan-Ávila (UERJ) 
O Exército e a Psicologia no Brasil na década de 1940 
Anne Katherine Felix Severino (UERJ), Rafael Filipe Pires Leite (UERJ), Renata Pa-
trícia Forain de Valentin (UERJ), Ana Maria Jacó-Vilela (UERJ) 
 

Sessão 7: Formação Psi, religiosidade e educação 
Coordenadora: Lidiane de Oliveira Goes (UERJ) e Patrícia Scherman (Univ. Nac. Cór-

doba)  
Local: sala 10096 bloco F 

 
Los casos clínicos del psicoanálisis. El problema del “análisis profano” entre fines 
de 1920 y mediados de 1930 en Argentina 
Rosa Falcone (UBA – Argentina) 
Rio de Janeiro (1937-1959) uma psicanálise possível 
Maria Teresa Saraiva Melloni (IBMR Laureate) 
Manifestações da relação entre psicanálise e educação em Arthur Ramos 
Jefferson Mercadante (FCL/UNESP – Araraquara) 
Andá com fé eu vou que a fé não costuma faia: a psicologia nos seminários católi-
cos dos anos 1930 a 1950 
José Henrique Lobato Vianna (UERJ) 
Do ethos da salvação para o ethos terapêutico: um olhar sobre livros de auto-
ajuda 
Clarice Rios (UERJ) 
 

Sessão 8: Casos da Psicologia Aplicada: Exército, Educação, Assistência Social, Es-
porte e Clínica 

Coordenadora: Márcia Piedade Araújo (UFMA) e Diego Azevedo Leite (UFJF) 
Local: sala 10097 bloco F 

 
A utilização da psicologia pelo Exército Brasileiro: percursos de sua configuração 
como ciência 
Rafael Felipe Pires Leite (UERJ); Anne Katherine Felix Severino (UERJ); Ana Maria 
Jacó Vilela (UERJ); Renata Valentim (UERJ) 
A função-psi na Assistência Social Brasileira: uma experiência em debate 
Thalita Carla de Lima Melo (GEPEC/UFSE) 
Uma análise dos discursos e práticas de comunidade sob o crivo da história: tran-
sitando no interstício da psicologia e educação 
Suzana Maria Gotardo (IFES); Ana Lúcia Coelho Heckert (UFES) 
Pensando a fundamentação teórica na construção da psicologia do esporte: refle-
xões sobre a abordagem gestáltica 
Adriana Amaral do Espírito Santo (CEFAN) 
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Desnaturalizando a psicologia clínica através da história e abrindo um caminho 
para as possibilidades da Gestalt-Terapia 
Daiane de Souza Mello (UERJ) 
 

Sessão 9: Patologização: gênero, infância e raça 
Coordenador: Hildeberto Vieira (UFF) e e Joan Sebastián Soto Triana (Univ. Nac. Co-

lombia)  
Local: sala 10100 bloco F 

 
Os “menores anormaes” no Hospício São Pedro: uma análise da produção das pa-
tologias na infância e na adolescência no Rio Grande do Sul (1884 – 1930) 
Tiago Marcelo Treviziani (UFRGS), Rosane Azevedo Neves da Silva (UFRGS) 
Patologização da vida: a mulher no discurso médico e a “loucura espírita” 
Maria Claúdia Novaes Messias (UERJ), Bárbara Albuquerque Pereira (UERJ) e Ana 
Maria Jacó-Vilela (UERJ) 
A trajetória de mulheres, “loucas” e tuberculosas (?) do Pavilhão Nossa Senhora 
dos Remédios da Colônia Juliano Moreira, Rio de Janeiro, Brasil (1940-1970) 
Anna Beatriz de Sá Almeida (COC/ Fiocruz), Ana Carolina de Azevedo Guedes (COC/ 
Fiocruz) e Pedro Henrique Rodriges Torres (COC/ Fiocruz) 
Gênero e loucura: uma análise das relações de gênero a partir dos prontuários 
médicos do Sanatório Espírita de Uberaba 
Alexander Jabert (UFS) 
Raça, religião e alienação na obra de Nina Rodrigues 
Marcela Franzen Rodrigues (UERJ) 
 
 

18h – Lançamento da Revista Culturas Psi 
Jane Russo (IMS/UERJ) 

 

18h15 – Mesa redonda:OS PSICÓLOGOS E A PSICANÁLISE: UMA VI-

SÃO HISTÓRICA 
Coordenação: Jane Araújo Russo (IMS/UERJ) 

 

EL PSICÓLOGO COMO PSICOANALISTA. LOS CASOS DE FRANCIA Y 

ARGENTINA EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 

Alejandro Dagfal (Universidad de Buenos Aires) 

 

PSICÓLOGOS E PSICANALISTAS NO RIO DE JANEIRO DOS ANOS 70 

Ana Cristina Figueiredo (UFRJ) 
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19 DE OUTUBRO DE 2012 / SEXTA-FEIRA 
 

9h30 – Mesa-redonda:PSIQUIATRIA EM CONTEXTO: DISCURSOS, 

PRÁTICAS E PROJETOS DE NAÇÃO 
Coordenação: Ana Venâncio (Casa de Oswaldo Cruz/FIOCRUZ) 

 

IDENTIDADE NACIONAL E QUESTÃO RACIAL NO PENSAMENTO DE 

AFRÂNIO PEIXOTO (1876-1947) 

Magali Engel (UERJ) 

 

GENEALOGÍA DE INSTITUCIONES SEGÚN SESGOS PROFESIONALES DE 

LA PSICOLOGÍA. SU HISTORIA EN ARGENTINA 

Lucía Rossi (Universidad de Buenos Aires) 

 

11h30 – Entrevista Pública (Depoimento) – Celso Pereira de Sá 

Entrevistadores: Alexandre Trzan (UERJ) e Mariana Alves Gonçalves (UFRJ) 

 

14h – Sessões Coordenadas 

Sessão 10: Laboratórios e aparelhos científicos 
Coordenador: Gabriela Salomão Pinho (IFRJ) e Bruno Jaraba (Univ. Nac. Colombia) 

Local: sala 10092 bloco F 
 
O Laboratório de Psicologia na Colônia de Psicopatas em Engenho de Dentro – 
RJ 
Rogério Centofanti (UERJ) 
O Laboratório de Psicologia da Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo 
Horizonte: a psicologia na Escola Nova em Minas Gerais 
Rodrigo Lopes Miranda (UFMF); Eustáquio José de Souza Júnior (UFMG); Sérgio 
Dias Cirino (UFMG) 
A semiologia do escolar construída pelo Dr. Ugo Pizzoli (Itália-Brasil) 
Carlos Monarcha (UNESP) 
O serviço de orientação profissional da Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciên-
cias e Letras de São João Del-Rei, no período de 1963 a 1965: uma contribuição à 
história da psicologia 
Danielle Abrantes Campos Lima (UFSJ); Dener Luiz da Silva (UFSJ) 
 

Sessão 11. A Psicologia na Seleção e no Trabalho 
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Coordenadora: Marcela Alves de Abreu (UERJ) e Thiago Ribeiro Pereira (UFJF) 
Local: sala 10093 bloco F  

 
A psicologia do trabalho no contexto do ensino industrial brasileiro: um olhar 
sobre as particularidades de Campos dos Goytacazes 
Alexandre de Carvalho Castro (CEFET/RJ); Luis Henrique da Costa Leão 
(ENSP/FIOCRUZ) 
A seleção de pessoal como afirmação da psicologia do trabalho: historicidade e 
contemporaneidade 
Elina Eunice Montechiari Pietrani (UERJ) 
Psicologia nos cursos de licenciatura: que professores queremos formar? 
Gabriela Salomão Alves Pinho (IFRJ) 
La restricción de lo público: psicotécnia y limitacionismo en la educación superior 
colombiana, 1939-1950 
Bruno Jaraba (Universidad Nacional de Colombia) 
 

Sessão 12: Tensões epistemológicas 
Coordenador: Nilson Doria (UVA) e Cintia Fernandes Marcellos (FAMINAS) 

Local: sala 10096 bloco F  
 
Considerações sobre o método da psicologia em Kant: a crítica à introspecção na 
obra de 1786 
Diego Azevedo Leite (UFJF); Saulo de Freitas Araújo (UFJF) 
A interpretação da Gestaltpsychologie por Merleau-Ponty na fenomenologia da 
percepção 
Flávio Vieira Curvello (UFRJ) 
Recepción de la sociologia del conocimiento em la historia de la psicología 
Fernando Polanco (UNSL – Argentina) 
Psicologia e Epistemologia do Sul 
Cândida Alves (UnB); Polianne Delmondez (UnB); Regina Pedroza (UnB) 
 

Sessão 13: Medicalização, Normalização e Discussão Epistemológica 
Coordenadora:  Renato Sampaio Lima (UFS) e Paola Moreno (Univ. Nac. Colombia) 

Local: sala 10097 bloco F 
 
Trajetórias da deficiência: da normalização dos anormais à inclusão dos diferen-
tes 
Bárbara Costa C. Andrada (IMS/UERJ) 
Desde la especialización al conocimiento interdisciplinario en medicina. Un análi-
sis desde la Psicología institucional 
Virginia Schejter (UBA – Argentina) 
Processos de medicalização da vida e modos de subjetivação contemporâneos 
Rafaela Zorzanelli (IMS/UERJ) 
Conceitos de saúde, cura e cuidado no cenário da Política Nacional de Saúde Men-
tal 
Eliane Cadoná (PUCRS); Pâmela Machado (PUCRS); Helena Beatriz K. Scarparo 
(PUCRS) 
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15h30 – Pausa para o café 
 
16h – Sessões Coordenadas 

Sessão 14. Percursos Biográficos 
Coordenadora: Maria Stella Brandão Goulart (UFMG) e Pedro Muñoz (FIOCRUZ) 

Local: 10092 bloco F 
 
A obra de Helena Antipoff na Revista do Ensino de Minas Gerais 
Érika Lourenço (UFMG); Laís Gonçalves Souza (UFMG); Bianca Ferreira Rocha 
(UFMG) 
Anna Freud: História de uma prática clínica 
Maria Gláucia Pires Calzavara (UFSJ) 
A médica Maria Aragão e seu envolvimento com as causas sociais 
Márcia Antônia Piedade Araújo (UFMA) 
Psicogênese, autoctisi e escola viva: conceitos assertivos de Clemente Quaglio 
Carlos Monarcha (UNESP) 
Considerações sobre o método da psicologia em Edward Titchener: A introspec-
ção experimental 
Cíntia Fernandes Marcellos (FAMINAS); Saulo de Freitas Araújo (UFJF) 
Don Agustín Nieto Caballero, sus relaciones tecnocientíficas y la construcción de 
la psicopedagogía en la primera mitad del siglo XX 
Joan Sebastián Soto Triana (Universidad Nacional de Colombia) 
 

Sessão 15. Teorias, Métodos e Conceitos 
Coordenador: Eustáquio José de Souza Júnior (UFMG) e Adriana Amaral do Espírito 

Santo (Marinha do Brasil) 
Local: 10093 bloco F) 

 
Sobre o conceito de Gestaltqualität em Christian von Ehrenfels 
Flávio Vieira Curvello (UFRJ) 
As apropriações de Henri Wallon sobre o materialismo histórico dialético em Ob-
jectivos e Métodos da Psicologia (1975) 
Rodolfo Luis Leite Batista (UFSJ); Dener Luiz da Silva (DPSIC/UFSJ) 
Considerações dobre o método da psicologia de Christian Wolff 
Thiago Constâncio Ribeiro Pereira (PUVR/UFF); Saulo de Freitas Araújo (UFJF) 
História viva de uma função psicológica: formas instituídas e instituintes da me-
mória 
Nilson Guimarães Doria (UVA) 
Uma história da abordagem centrada na pessoa no Brasil 
Alexandre Trzan-Ávila (UERJ); Ana Maria Jacó Vilela (UERJ) 
 

Sessão 16: Infância, menores, crianças e adolescente 
Coordenadora: Denise Alcântara Ferraz (UNIFEI) e Laura Cristina Toledo Quadros 

(UERJ) 
Local: 10096 bloco F 
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O problema da drogadição de crianças e de adolescentes no Hospital Psiquiátrico 
São Pedro: uma análise histórica 
Débora Crivelaro Dickel (UFRGS); Rosane Azevedo Neves da Silva (UFRGS) 
O que leva crianças e adolescentes a retornarem ao Acolhimento Institucional 
após a Reintegração Familiar? 
Tâmara Ramalho de Sousa Amorim (UFPB); Leilane Cristina Oliveira Pereira (UFPB); 
Maria de Fátima Pereira Alberto (UFPB) 
Interrogações sobre a clínica contemporânea da infância: uma perspectiva histó-
rica  
Helena Pillar Kessler (UFRGS); Luiza Figueiró Petry (UFRGS) 
Infância prostituída: reflexões históricas sobre sua constituição 
Suzana Tomal Brondani (UEM); Ednéia José Martins Zaniani (UEM) 
 

Sessão 17. Arquivos e Memórias 
Coordenador:  Alexandre Trzan Ávila (UERJ) e Cristiane Ferreira Esch (UERJ) 

 
Local: 10097 bloco F 

 
A produção científica dos Arquivos Brasileiros de Psicotécnica e a questão racial: 
análise inicial 
Hildeberto Vieira Martins (UFF/PURO) 
Reflexiones en torno a la enseñanza de la historia de la psicología en universidades 
nacionales de Argentina 
Eliana Noemí Gonzáles (UNSL/CONICET) 
Os lugares de tortura e as memórias torturadas da ditadura de 1964 
Carlos Beltrão do Valle (PPGMS/UNIRIO) 
Psicologia e Igreja Católica no cenário brasileiro nas décadas de 1920 a 1950 
Ana Maria Jacó Vilela (UERJ) e Luiz Fellipe Dias da Rocha (UERJ) 
Antecedentes de Psicología en Córdoba: entre reforma y tradición. 
Configuraciones desde la Filosofía y la Medicina  
Patricia Scherman (Universidad Nacional de Cordoba) 
História da Psicologia em Sergipe 
Renato Sampaio Lima (UFS), Larissa Leal Moura (UFS), Jamile de Carvalho Souza 
Santa Rita (UFS) 

Sessão 18. Fronteiras Disciplinares e Subjetivas 
Coordenadora: Maria Cláudia Novaes Messias (UERJ) e Alexander Jabert (UFS) 

Local: sala 10100 bloco F 
 
Construcción de experticia psicológica em la Corte: el debate sobre adopción gay 
en Colombia 
Paola Moreno (Universidad Nacional de Colombia) 
O poder de normalização no Hospital Psiquiátrico São Pedro: uma análise entre 
motivo de internação e diagnóstico 
Gabriel Lacerda de Resende (UFRGS); Rosane Azevedo Neves da Silva (UFRGS) 
Embates entre Psicologia e Direito: a questão do exame criminológico 
Ana Paula Moniz Freire (UERJ) 
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“Conheço muita gente boa que saiu de lá”: a criminalização da juventude pobre e 
suas implicações na subjetividade 
Tâmara Ramalho de Sousa Amorim (UFPB); Leilane Cristina Oliveira Pereira (UFPB); 
Maria de Fátima Pereira Alberto (UFPB) 
O protestantismo e a psicologia no Brasil – uma análise histórica 
Filipe Degani Carneiro (UERJ); Ana Maria Jacó Vilela (UERJ) 
 
 

18h – Encerramento 
Local: Auditório 91 

Coordenação: Ana Maria Jacó-Vilela 
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RESUMOS 

 

A. CONFERÊNCIAS 
 

LA PRIMERA CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN DE LA PSICOLOGÍA DE 

EMILIO MIRA Y LÓPEZ 

Annette Mülberger 
CEHIC, Universitat Autònoma de Barcelona 

 
Es bien sabido que la recepción del psicoanálisis en Francia y en España fue len-

ta y que psiquiatras y psicólogos como Emilio Mira y López (en Barcelona) y Gonzalo 
Rodríguez Lafora (en Madrid) divulgaron las ideas de esta corriente en España. Lo que 
no es tan conocido es el comienzo de la primera campaña de divulgación de Mira de la 
psicología y el psicoanálisis entre la comunidad médica. La misma tuvo lugar entre 
1924 y 1925 en la Revista Médica de Barcelona y culminó después en la publicación 
del número monográfico sobre psicoanálisis en la serie “monografíes mediques” en 
1926. 

Mira participó con entusiasmo en el proyecto periodístico de la revista médica 
dirigida por un grupo de jóvenes médicos catalanes en plena época de  Dictadura de 
Primo de Rivera. Utilizó este nuevo medio para difundir de forma sistemática conoci-
miento psicológico y psicoanalítico. Por un lado se encargó de reunir artículos escritos 
por psicólogos y psiquiatras extranjeros que él traducía. Así, por ejemplo se publica un 
artículo de Adler y otro de Binswanger con lo que quiso poner al día de planteamientos 
y prácticas psiquiátricas presentes en estos momentos en el extranjero. 

Por el otro, se dedicó a escribir un extenso artículo sobre la psiconeurosis en el 
que defiende una visión monista del hombre. Siguiendo a otros fisiólogos e influenciado 
por la escuela biológica catalana, define a la vida formada por una serie de momentos 
funcionales de un órgano único, variable en cada instante. Ante un estímulo responde el 
organismo vivo, único, entero e indivisible. Denomina su punto de vista “ultra-
neovitalista”, basado en la idea de que existe una energía de la que dispone el organismo 
humano en cualquier momento, la cual puede transmutarse y aplicarse en distintas pro-
porciones para dar lugar a 3 clases de reacciones básicas que serían las nutritivas, las 
sexuales y las de relación o sublimación, representadas por el esquema de Kempf. Con 
ello desarrolla una tipología de 6 individualidades patológicas que van del tipo hiponu-
trido, ascético, paranoide pero luchador al tipo confortable, gastronómico y religioso. 
Una tipología que implica una crítica social de fácil lectura. 

Defiende el poder explicativo de la nueva psicología dinámica ha puesto de ma-
nifiesto la preponderancia de la vida afectiva sobre todas las demás formas de actividad 
psíquica. Según esta visión son nuestras tendencias instintivas inconscientes determinan 
nuestras acciones conscientes un lema que va acompañar a Mira a lo largo de toda su 
vida profesional. 

En sus trabajos muestra estar al día de las nuevas teorías psicoanalíticas. Comen-
ta que la escuela de Freud se ha dedicado a investigar las relaciones simbólicas que 
existen entre síntomas de las neurosis y psicosis y las tendencias reprimidas a las cuales 
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éstos satisfacen. Apoyándose en la psicología de los pueblos primitivos estudia psi-
quismo infantil, sueños, complejos y símbolos. En su recorrido teórico introduce algu-
nos aspectos de la obra de Jung y Adler. 

En mi ponencia analizaré cómo llegaron las nociones de psiconeurosis y psicote-
rapia a Cataluña en relación a la evolución del pensamiento psicológico y psicoanalítico 
de Mira entre 1924 y 1926, unos años en los que comenzaron también las primeras 
campañas para la higiene mental en el país, en las que este psicólogo participó activa-
mente. 
 

 

PERIÓDICOS E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PSICOLOGIA NO BRASIL:  

A REVISTA PEDAGÓGICA (1890-1896) 

Francisco Teixeira Portugal (UFRJ) 

 

Um dos movimentos de institucionalização da psicologia no Brasil ocorreu relaci-
onado ao projeto educacional do governo da Primeira República por meio do Pedago-
gium. Essa instituição produziu e fez circular entre os professores a Revista Pedagógica 
cujos números foram publicados entre 1890 e 1896 com o propósito, presente no regimento 
do Pedagogium, de constituir-se como catalisador das mudanças necessárias à instrução nacio-
nal. Dando um caráter prático a essa proposta o museu pedagógico buscaria oferecer aos profes-
sores de instituições de ensino públicas e não-públicas instrumentos atualizados para realização 
de sua atividade profissional. Dessa forma, a Revista Pedagógica figurava como um esforço 
relevante de transformação do cenário educacional no início do período republicano juntamente 
com alguns outros dispositivos como exposições anuais, escola primária modelo, concurso para 
livros. O propósito desta pesquisa é a mapear as atribuições da psicologia presentes na publica-
ção. A Revista Pedagógica é especialmente interessante pela heterogeneidade dos textos nela 
publicados. Esta variedade incluía decretos, homenagens, necrologias, traduções de textos con-
siderados relevantes para o aperfeiçoamento dos professores, relatos de visitas a escolas de dife-
rentes países, propostas pedagógicas e bibliografias em que livros eram comentados. Dessa 
forma, o arquivo em análise circulou por meios bastante diversificados, envolvendo desde a 
impressão de ações do Estado como os decretos até recomendações para as famílias como o 
livro das mães da seção denominada Pedagogia. Esse documento evidencia a polifonia dos 
agentes sociais, do legislador ao professor na sala de aula e fornece material para narrar um dos 
movimentos de institucionalização da psicologia no Brasil. 
 
 

SOBRE INDIVÍDUOS E INSTITUIÇÕES 

Ana Maria Jacó-Vilela (UERJ) 

 
Um discurso marcante em nossa época refere-se ao quanto os indivíduos – os seres hu-
manos – são determinados pelas diferentes instituições sociais, sejam elas estabeleci-
mentos, como locais de trabalho, associações sociais dos mais variados tipos ou rela-
ções sociais com maior ou menor relações de poder ali presentes. Neste sentido, consi-
dera-se quase impossível ao indivíduo/ser humano se singularizar, escapar destes “cár-
ceres de ferro”, ser diferente do que prescreve a norma presente no modo de produção 
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subjetiva de determinados espaços institucionais, presentes em certos espaços geográfi-
cos e temporais. Entretanto, pesquisadores na área de história das ciências se deparam 
com a necessidade de explicar como alguns personagens – e não outros –,  no contexto 
de uma história disciplinar, produziram mudanças, teóricas, conceituais, práticas. Justi-
ficar tais mudanças referindo-se ao “espírito da época” nem sempre é suficiente. Argu-
menta-se, então, acerca da importância do indivíduo – ator, personagem, pesquisador, 
produtor, inventor de saberes, na história dos saberes, evitando, como diz Stengers, que 
a história se firme contra a fragilização do adversário. 
  



Anais do X Encontro Clio-Psyché 
Instituições, Psicologia, História 

UERJ, 17 a 19 de outubro de 2012   ISSN: 1982-632X 

24 

B. MESAS 
 

HISTÓRIA DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DOS SABERES E PRÁTICAS PSI 

EM DOIS CONTEXTOS NACIONAIS 

Coordenação: Alexandre de Carvalho Castro (CEFET) 

 

La institucionalización de la psicología en la Argentina: saber universitario y  

usos sociales (1890-1940) 

Ana María Talak 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina 

 
El trabajo analiza el desarrollo de la psicología en la Argentina desde sus 

primeros pasos en la institucionalización en las cátedras universitarias, hasta comienzos 
de la década de 1940. En ese proceso de institucionalización se examina especialmente 
la vinculación de la disciplina con diversos campos profesionales y problemáticas 
sociales, en los cuales los saberes psicológicos, como grilla interpretativa y tecnología 
de intervención, ocuparon un lugar preponderante. En estas vinculaciones se muestran 
las múltiples relaciones que la psicología mantuvo en esas décadas con la tradición 
experimental y psicométrica de la disciplina, con la medicina y la clínica 
psicoterapéutica, con la educación, con la criminología y con la interpretación de los 
problemas sociales e históricos del país. Así, se detectan líneas de continuidad y 
variaciones significativas que se dieron simultáneamente en los diferentes ámbitos en 
los que los saberes psicológicos fueron usados. 

En las décadas mencionadas, se produjo una institucionalización gradual de la 
disciplina psicológica en un doble proceso. Por un lado, se produjo una 
institucionalización universitaria, que abarcó la creación de cátedras de psicología, 
laboratorios de psicología experimental, sociedades de psicología y revistas y libros de 
la especialidad. Esta estructura fue consolidando un marco institucional que favoreció la 
producción de saberes con una identidad disciplinar propia. Por el otro, los diversos 
usos de la psicología en diferentes campos profesionales, le otorgaron una visibilidad 
social-profesional que, sin embargo, a la vez que consolidó su estatus de saber 
fundamental y aplicado, no llegó a definir claramente en estos años un proyecto 
profesional autónomo. Se analiza cómo las vicisitudes de la historia argentina de estas 
décadas estuvieron presentes en la forma en que se plantearon los problemas relevantes 
que la psicología debió abordar, y en la comunicación entre discursos de diferentes tipos 
(sociales y disciplinares) que intercambiaron vocabulario, sentidos y valoraciones en la 
legitimación de los saberes psicológicos, tanto en el ámbito universitario como en sus 
diversos usos profesionales. 

La medicina constituyó la matriz principal desde la cual se desarrolló la 
psicología. El higienismo del siglo XIX había ampliado ya el campo de intervención de 
la medicina (al abarcar a la población y sus costumbres) y había legitimado el uso de un 
vocabulario psicológico en la interpretación de los procesos sociales de transmisión de 
la enfermedad. Los médicos que comenzaron a dedicarse a la psicología a principios del 
siglo XX vieron como natural esa interpretación psicologizada, dentro de un marco 
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naturalista, de los problemas prácticos que la psicología podría resolver. De allí la 
extensión de los criterios de normalidad y patología con que se abordaron todos los 
problemas que llegaron a formar parte de su campo disciplinar. No obstante, el 
desarrollo de la clínica propiamente psicológica o psicoterapia, fue tardía en relación 
con los otros usos de la psicología, en la educación y en la criminología. Recién en las 
décadas de 1920 y 1930 se dieron nuevas condiciones (entre ellas, la crisis de la 
psiquiatría clásica) que favorecieron la exploración de prácticas psicoterapéuticas 
diferentes a los modelos psiquiátricos, prácticas que apenas habían comenzado a 
explorarse y a tematizarse pobremente a principios de siglo. 

Por otro lado, el uso de la psicología en el campo criminológico sufrió pocas 
modificaciones en estas cuatro décadas. Los pequeñas cambios se dieron en el orden de 
la recepción de algunas ideas de psicoanálisis y de ciertos núcleos de la concepción 
preventiva de la higiene mental. Las prácticas se mantuvieron impermeables a esas 
débiles innovaciones, y siguieron presentes el concepto de degeneración y la 
patologización de la conducta desviada. 

En el campo educativo, el uso de la psicología fue bastante extendido y 
temprano, pero con el tiempo se definieron desarrollos divorciados entre sí, en las 
prácticas de investigación universitarias y en los problemas educativos reales que se 
necesitaban solucionar. 
 

O Hospício Nacional e a Assistência a Alienados do Distrito Federal:  

Institucionalização de saberes e práticas no Brasil (1890-1944) 

Cristiana Facchinetti 
COC/Fiocruz 

 
A apresentação buscará enfatizar o desenvolvimento dos saberes e das práticas 

psicológicas no Rio de Janeiro, considerando a história científica, econômica, política e 
social brasileira desde a primeira República até a Segunda Guerra. O foco do trabalho 
será posto sobre as especificidades locais na constituição dos saberes, bem como nas 
estratégias dos psiquiatras para a institucionalização e reconhecimento de suas práticas. 

O processo de organização e institucionalização do alienismo no Brasil se inten-
sificou principalmente no último terço do XIX, após a criação da Cadeira de Moléstias 
Mentais na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1881) e a entrada do Regime Re-
publicano (1890), que inaugurou a Assistência Médica e Legal dos Alienados e desane-
xou o Hospício Nacional de Alienados da Santa Casa da Misericórdia, subordinando-o 
ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores. É por esse motivo que delimitamos este 
período como início do nosso marco temporal. 

No processo de consolidação da psiquiatria, a gestão de Juliano Moreira, entre 
1903 e 1930, também produziu uma inflexão na estrutura da Assistência e em sua insti-
tuição principal, o Hospício Nacional de Alienados, tratado até então como "casa para 
detenção de loucos, onde não há tratamento conveniente, nem disciplina, nem fiscaliza-
ção". À falta de tratamento contrapôs-se uma ampla reforma, viabilizada pela reorgani-
zação da Assistência a Alienados em 1903, que incorporou diversas das solicitações 
feitas por Juliano Moreira (Facchinetti et al, 2010). 

No período, contribuiu também para o processo de institucionalização a substi-
tuição do alienismo francês pelo modelo alemão de psiquiatria, considerado mais de 
acordo com o modelo científico hegemônico. Junto ao crescimento do organicismo, a 
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psiquiatria local passou a se articular aos movimentos sanitaristas da época por meio da 
higiene mental, a partir da qual passou a enfatizar a prevenção na diminuição do risco 
de adoecimento da população predisposta. A centralidade da ideia de prevenção tornou 
necessária uma nova mudança estrutural na Assistência, que se estabeleceu a partir do 
Decreto de 1927. Por meio do decreto, ampliou-se o escopo das práticas psiquiátricas, 
estabelecendo uma maior proximidade entre a psiquiatria e o projeto sanitarista. 

Com a entrada de Vargas na presidência, em 1930, o campo da saúde pública in-
gressou nas políticas de governo. Neste processo, o serviço de Assistência aos Psicopa-
tas do Departamento Nacional de Assistência Pública passou a fazer parte do Ministério 
da Educação e Saúde Pública, indicando a proximidade do viés higiênico mental das 
ações estatais. 

Ao longo dos anos de 1930, ganhou hegemonia a proposta de tratamento funda-
mentada na detecção e profilaxia dos psicopatas, nos serviços ambulatoriais, nos servi-
ços abertos para agudos e fechados para os crônicos, bem como na praxiterapia, assis-
tência heterofamiliar, entre outros. No processo, o agora conhecido como Hospital Na-
cional de Psicopatas perdeu terreno para o modelo das colônias agrícolas e hospitais 
colônias, modelo este que passou a ser implementado mais sistematicamente a partir de 
1937, com a entrada de Adauto Botelho na direção da assistência e, principalmente, a 
partir da transformação da assistência no Serviço Nacional de Doenças Mentais (1941), 
que pretendeu ampliar o modelo do Distrito Federal para todo o território nacional, ini-
ciando, ao mesmo tempo, um processo de convênios com instituições privadas e estadu-
ais em diferentes estados da União. Neste processo, a questão do doente mental e as 
expectativas de cura foram se modificando de forma a se adequar às propostas mais 
amplas do Estado Novo. 

Para demonstrar como a psiquiatria buscou adentrar o campo da saúde pública 
de modo a participar da gestão estatal dos cidadãos, tendo em vista a colaborar com a 
realização do projeto de aprimoramento da raça brasileira e de ganhar reconhecimento 
do Estado, utilizamos como fonte de análise decretos, relatórios, prontuários, revistas 
especializadas e livros de época. 
 

ASPECTOS DA DIFUSÃO DO PENSAMENTO PSICOLÓGICO NO BRASIL E 

NA ARGENTINA 

Coordenação: Érika Lourenço (UFMG) 

 

Uma instituição transmissora de saberes antropológicos e psicológicos no  

Brasil colonial: a Companhia de Jesus 

Marina Massimi 
USP Brasil 

 
Ao abordar o universo sócio-cultural do Brasil do período colonial, marcado pe-

la predominância da oralidade, deve-se lembrar que em muitos casos o universo das 
práticas (de natureza social, religiosa, cultural) é transmissor de um específico universo 
do pensável, conforme enfoque sugere Michel de Certeau na abordagem da história cul-
tural da Idade Moderna. Deste modo, deve-se levar em conta que também o objeto de 
nosso estudo, ou seja, os saberes psicológicos são transmitidos e aprendidos pela parti-
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cipação nas práticas sociais, em suas formas culturais (civis e religiosas). Entre os sujei-
tos proponentes e atores da transmissão e da realização destes saberes e práticas desta-
camos os que pertenceram a uma instituição religiosa cuja presença foi marcante no 
Brasil: a Companhia de Jesus. 

Na perspectiva dos autores da Companhia de Jesus que atuaram no contexto lu-
so-brasileiro da Idade Moderna, os processos psicológicos são tomados como dimen-
sões da experiência humana. Por experiência entendem uma forma de conhecimento 
adquirida após o agir (modum operandi)e o precedente (e/ou consecutivo) pensar (mo-
dum cogitandi) com envolvimento de todas as potências anímicas e que conduz à ver-
dade e ao bem. O que implica que o entrelaçamento entre universos conceituais e uni-
versos das práticas foi uma característica própria da atuação missionária da Companhia.  

No que diz respeito ao universo conceitual transmitido por eles (incluindo-se a 
concepção antropológica e do dinamismo psíquico), os jesuítas no Brasil utilizaram-se 
dos instrumentos culturais elaborados no Colégio das Artes de Coimbra. Dentre estes, 
destacam-se os tratados assim chamados de Conimbricences redigidos pelos professores 
do referido Colégio e que, foram utilizados para os estudos filosóficos nos colégios da 
Companhia no Brasil. Os tratados são comentários dos textos gregos de Aristóteles. No 
caso doestudo antropológico e psicológico, evidenciam-se os seguintes textos: o comen-
tário ao tratado De Anima (Sobre a Alma, Gois, 1602), o comentário ao tratado Parva 
Naturalia (Pequenas coisas naturais, Gois, 1593a), o comentário ao tratado Ética a 
Nicomaco (Gois, 1593b), o comentário ao De Generatione et Corruptione (Sobre a ge-
ração e a corrupção, Gois, 1607). Já no Brasil, vários textos foram produzidos pelos 
jesuítas com o objetivo de transmitir a visão antropológica que embasava seus saberes e 
suas práticas: o Diálogo do Padre Nóbrega sobre a conversão do gentio onde o jesuíta 
Manuel de Nóbrega aplica o conceito aristotélico-tomista de pessoa, de alma humana e 
de potências psíquicas (a saber, o entendimento, a memória e a vontade), para justificar 
a humanidade e a convertibilidade do índio, na medida da “melhor criação” (Nóbrega, 
1551/1989; a novela História do Predestinado Peregrino e de seu irmão Precito 
(1685)obra de um expoente da Companhia de Jesus no Brasil, padre Alexandre de 
Gusmão, baiano, diretor do Colégio do Menino Jesus de Belém em Cachoeira do Cam-
po, local próximo de Salvador da Bahia. Trata-se de um compêndio dos saberes acerca 
da pessoa e de seu dinamismo psíquico. Outra importante obra do mesmo autor tem do 
significativo título Arte de criar bem os filhos na idade da puerícia (1685), dedicada a 
pais e mestres. 

Dentre as práticas, os jesuítas utilizam-se especialmente do ensino e da prega-
ção. O empenho pedagógico leva os jesuítas ao emprego de diversos recursos culturais 
disponíveis na época: teatro, música e canto, poesia, narrativa. A prática da pregação foi 
muito freqüente no Brasil colonial, utilizada pelos jesuítas e por missionários de outras 
instituições religiosas, assumindo uma função importantíssima de transmissão cultural 
de conceitos, práticas e crenças da tradição clássica, medieval e renascentista ocidental, 
visando a mudança dos hábitos e da mentalidade dos indivíduos e dos grupos sociais 
pela força da palavra. 
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Institucionalización de la Psicología en Argentina. 

Sociedades científicas, profesionales, revistas, editoriales, programas de formación 

universitaria e instituciones promotoras de la  investigación. 

Dr. Hugo Klappenbach 
Universidad Nacional de San Luis 

CONICET, Argentina 
 

La presentación se centrará en una historia de “media duración” (Braudel) acerca 
de la institucionalización de la Psicología en Argentina. 

En primer lugar, se analizarán las características y contextos de las primeras so-
ciedades científicas de psicología, la primera creada en 1908 y la segunda en 1930. Se-
guidamente se analizará la organización institucional característica del período iniciado 
en 1960, con la creación de asociaciones o colegios profesionales, algunos de ellos 
transformados en instituciones de derecho público no estatal a partir de 1980. En parti-
cular se analizarán los contrastes entre las instituciones científicas de la primera mitad 
del siglo XX y las asociaciones profesionales posteriores a 1960 a partir del diferente 
contexto social y político en el que emergieron. Se analizará asimismo la evolución de 
la distribución geográfica de las instituciones profesionales de psicología en el país, 
correlativa a la extensión y ampliación en la distribución de la oferta de carreras de psi-
cología en el país. 

En segundo lugar se abordarán algunas características de las instituciones rela-
cionadas con la industria editorial psicológica, particularmente publicaciones periódicas 
y editoriales. Se analizarán las características de las primeras revistas en temáticas de 
psicología y la transformación de las mismas a partir de la existencia de carreras de psi-
cología en el país. En relación con dicha temática, se explorarán las características in-
terdisciplinarias de las primeras revistas de psicología en Argentina, surgidas por inicia-
tiva de instituciones científicas. Posteriormente se explorarán las características y va-
riantes de las publicaciones surgidas con posterioridad a la organización de programas 
universitarios de formación en psicología en el país. 

En tercer lugar, se explorarán algunas características de las editoriales que publi-
caron libros de psicología, especialmente aquellos que editaron colecciones de psicolo-
gía o disciplinas afines. 

En cuarto lugar, se analizará la organización de programas universitarios de 
formación en psicología en el país, iniciados en la segunda mitad de la década de 1950. 
Particularmente se examinarán las características de algunos momentos bien diferencia-
dos en la historia de la enseñanza universitaria de la psicología en el país y se concluirá 
con un análisis de los procesos que condujeron a la acreditación de tales programas. 

Para finalizar, se analizará la lenta constitución de instituciones relacionadas con 
la promoción y subsidio de la investigación científica en el campo de la psicología. 

Se concluirá con un análisis final de las fortalezas y debilidades de la institucio-
nalización de la psicología en el largo período considerado. 
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OS PSICÓLOGOS E A PSICANÁLISE: UMA VISÃO HISTÓRICA 

Coordenação: Jane Araújo Russo (IMS/UERJ) 

 

El psicólogo como psicoanalista. Los casos de Francia y Argentina en perspectiva 

histórica 

Alejandro Dagfal 
UBA 

investigador adjunto (CONICET) 
 

Francia y Argentina son dos de los países con mayor proporción de psicoanalistas en el 
mundo. Si bien en los años ’40 y ’50 la mayoría de esos analistas tenía un título médico, 
en la actualidad, en ambos países, la mayoría de ellos posee un título universitario de 
psicólogo. En el camino, el psicoanálisis, que había comenzado a implantarse a través 
de asociaciones privadas, hizo su ingreso en la universidad y se transformó en la matriz 
teórica privilegiada para la expansión de una psicología clínica “de orientación 
psicoanalítica”. Por esa vía, la mayoría de los psicólogos también adoptaron el 
psicoanálisis como modelo de práctica y como referencia identitaria, lo cual condujo al 
nacimiento de la figura del “psicólogo-psicoanalista”. En esta conferencia se abordará el 
tema desde una perspectiva histórico-crítica, poniendo el énfasis en las condiciones de 
posibilidad y en las consecuencias de ese fenómeno singular, en un momento en el que 
las teorías cognitivo-comportamentales cumplen un rol similar en casi todo el resto del 
mundo. 
 

Psicólogos e psicanalistas no rio de janeiro dos anos 70 

Ana Cristina Figueiredo 
UFRJ 

 
Este trabalho resulta de uma pesquisa sobre a trajetória do movimento psicanalítico no 
Rio de Janeiro no período de 1970 que envolve diretamente os psicólogos e produz uma 
demanda crescente de formação. Destacam-se dois períodos: a primeira metade da dé-
cada de 70 caracteriza-se pela ampliação do campo psicanalítico que comporta um certo 
ecletismo de teorias e práticas tendo os psicólogos como principais agentes desse pro-
cesso, apoiados no projeto político dos psicanalistas argentinos que chegam ao Brasil, 
constituindo o que chamamos de uma ‘psicologia psicanalítica’; a segunda metade da 
década de 70 apresenta os efeitos desse movimento com a desestabilização da hegemo-
nia das sociedades oficiais formadoras de psicanalistas de origem médica e o surgimen-
to de novas instituições de formação lideradas por psicólogos. Nesse período, emerge o 
movimento desencadeado a partir da teoria lacaniana que desloca a questão da formação 
do plano político-institucional para o plano teórico-clínico, ressituando a ‘psicoliga psi-
canalítica’ dos psicólogos em uma nova ortodoxia. 
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PSIQUIATRIA EM CONTEXTO:  

DISCURSOS, PRÁTICAS E PROJETOS DE NAÇÃO 

Coordenação: Ana Venâncio (Casa de Oswaldo Cruz/FIOCRUZ) 

 

Identidade nacional e questão racial no pensamento de Afrânio Peixoto (1876-

1947) 

Magali Gouveia Engel 
UERJ; PPGH-UFF 

 
É inquestionável o desconforto gerado entre os intelectuais brasileiros que, a partir de 
fins do século XIX, se dispuseram a enfrentar a questão crucial “quem somos”, diante 
de convicções que, assumindo o status de verdades científicas, desqualificavam socie-
dades caracterizadas pela miscigenação, condenando-as, irremediavelmente, em suas 
versões mais radicais à la Gobineau, ao estado de barbárie. Tais ideias seriam, contudo, 
apropriadas e reinterpretadas por esses intelectuais que, inseridos numa realidade misci-
genada, conferiram-lhes diferentes significados, dando origem a diversas concepções 
em torno da definição do termo raça. Pesquisas recentes têm revelado um quadro multi-
facetado e bastante complexo no que se refere às abordagens da chamada questão racial, 
produzidas e/ou veiculadas no âmbito do campo intelectual brasileiro. Os estudos sobre 
a articulação entre raça e distúrbios mentais no campo da medicina mental desempe-
nham um papel especialmente importante nesse sentido. Pretendo contribuir para as 
reflexões sobre o pensamento social brasileiro das primeiras décadas republicanas, bus-
cando compreender como Júlio Afrânio Peixoto(1876-1947) – que ocupou lugar de 
grande destaque no âmbito da psiquiatria brasileira –, estabeleceu, em seus discursos e 
práticas, os termos da relação entre raça, degenerescência e identidade nacional. 
 

Genealogía de Instituciones según sesgos profesionales de la psicología.  

Su historia en Argentina 

Lucia Rossi 
UBA 

 
En este trabajo se propone analizar el decurso de las instituciones que en 

Argentina hayan incluido prácticas concernientes a la psicología. Como criterio 
organizador se opta por genealogizar las instituciones y según sesgos profesionales. 

El área de mayor tradición es el área clínica. Detectamos 3 tradiciones: La 
derivada de los primeros hospitales en la época de la colonia, el Hospital de Hombres 
que ya incluía un Cuadro de Dementes. Ese espacio va creciendo y afianzándose hasta 
autonomizarse en el Hospicio de San Buena Ventura para culminar con una institución 
gigante en el periodo de organización nacional: el Hospicio de las Mercedes. A 
principios del XX atiende los requerimientos de la gran inmigración: (alcoholismo PGP) 
y a instancias de Cabred florece en el sistema de Colonias con énfasis en la 
rehabilitación por laborterapia. Una segunda línea de origen virreynal: la casa de 
huérfanos y la de mujeres derivan en el hospital de mujeres y en los  primeros hogares 
luego Hogares para niños expósitos  del Patronato de la Infancia en el XX,  que 
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despliega en Instituciones de minoridad. La tercera abre desde los hospitales públicos 
como el de la Caridad o San Roque en el barrio de Miserere como Lazareto y 
enfermedades infecciosas se desarrolla a fines de siglo y a instancias de Ramos Mejía –
creador de la Asistencia Pública, con el Observatorio del Depósito de la Policía Federal 
y un Servicio de  enfermedades nerviosas al estilo Charcot en el que colabora J. 
Ingenieros. Propician  los consultorios externos para enfermedades menores (neurosis) y 
aparecen los primeros tratamientos de psicoterapias en la década del 20. Los 
Dispensarios informatizan la asistencia y las enfermeras sociales asistentes descentran la 
atención sanitaria. En la década del 30’ aparecen dispensarios de higiene mental infantil. 

El área criminológica, la Cárcel y los tempranos Archivos de Criminología, con 
su sede en el Hospicio de las Mercedes y la Cárcel de Encausados aparece muy próxima 
al área clínica. 

El área educacional –igual que las anteriores, pertence a instancias oficiales, en 
este caso el Consejo Nacional de Educación y Justicia. Sus Laboratorios de psicología 
experimental, la Escuela de maestras correctivas, la formación  de docentes y atención a 
la discapacidad del 30’ son principales exponentes. En Provincia de Buenos Aires, la 
Dirección Escolar cuenta con la Dirección de Psicología  ofrece Asistentes 
educacionales y sociales en educación primaria. 

De mayor heterogenidad e inestabilidad es el área de instituciones laborales. 
Entrevemos 3 líneas  que surgen en la década del 20: una dependiente del Instituto 
Aeronáutico Militar. Otra muy ligada al Laboratorio de Psicología experimental, los 
estudios de la fatiga, fundamento del proyecto socialista en la lucha parlamentaria por la 
ley de jornada de 8 horas. El tercero, krausistra se impone en el Congreso del Trabajo de 
1923 con la creación del instituto Psicotécnico de orientación profesional. Funciona en 
el Otto Krause, Industrial de la Nación hasta el golpe del 30 en que pierde estatuto 
oficial y subsidio. El proyecto krausista de Jesinghaus se mixtura con el aeronáutico del 
Colegio Militar continúan encriptadas como Institutos, con desdibujamiento de los 
Laboratorios socialistas. En los 40 resurge el diseño psicotécnico en la Universidad de 
Tucumán, con Institutos y carreras,  en Rosario, con los Institutos de Crespi y la Carrera 
de Psicotecnia, y énclaves en el Ministerio de Educación la Comisión General de 
aprendizaje, un Instituto en el  Hospicio de las Mercedes y el COVE (Centro de 
orientación vocacional y educativo). 

Estas 4 genealogías permitirán caracterizar las prácticas psicológicas y su 
producción discursiva y construir un catálogo temático y cronológico. 
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C. COMUNICAÇÕES ORAIS 

Sessão 1. Práticas de Subjetivação 

A subjetividade contemporânea: do 
sujeito moderno à perspectiva da 

différance 
 

Polianne Delmondez 
Cândida Beatriz Alves 

Lucia Helena Pulino 
(UnB) 

 
No atual cenário contemporâneo, há 
novas configurações subjetivas, posi-
ções de sujeito, processos de identifi-
cação que são constituídos em práti-
cas sociais, em que são estabelecidas 
relações de identidade e diferença no 
âmbito global e local. Nesse sentido, 
o presente trabalho se propõe a pensar 
os processos de constituição da subje-
tividade no contexto contemporâneo a 
partir de uma incursão histórica sobre 
política de reconhecimento de Charles 
Taylor. Trata-se de discutir acerca da 
constituição de (novas) identidades 
em contextos multiculturais e debater 
sobre como o “multiculturalismo” se 
instituiu dentro do projeto da moder-
nidade e como tem se evidenciado 
atualmente. Em linhas gerais, histori-
camente o termo diz respeito ao modo 
de como a problemática da igualdade 
social versus diferença foi gerada 
pelos governos democráticos neolibe-
rais e de orientação iluminista. O 
conceito “multiculturalismo” apresen-
ta, sob a forma de diversas ideologias 
e práticas políticas, sempre inacaba-
das, diferentes projetos de sociedade e 
visões de sujeito. É importante consi-
derar que existe uma íntima ligação 
entre a “questão multicultural” e o 
surgimento do pós-colonial. Não exis-
te uma progressão linear de ruptura 
entre o colonialismo e o pós-colonial, 

mas a reconfiguração de um projeto 
imperialista para um de desigualdade 
estrutural e assimetrias de poder glo-
balizada. Na mesma linha, a globali-
zação surge dentro do projeto moder-
no ocidental a partir das conquistas e 
da exploração europeia aos países 
latino-americanos, asiáticos e africa-
nos. Desde a década de 70 do século 
XX, o processo tem assumido a ca-
racterística de eliminação das frontei-
ras nacionais e a compressão do espa-
ço-tempo. Por um lado, a tendência 
cultural da globalização tem sido a 
homogeneização, por outro, tem inci-
tado a proliferação da diferença, em 
que há movimentos de resistência ao 
seu controle. Na realidade, o fenôme-
no da globalização conduz a um pro-
cesso de interpenetração entre frontei-
ras globais e locais, que pode ser 
chamado de glocalização, em que as 
tendências globalizantes influencia 
(in)diretamente as manifestações so-
ciais (hábitos, valores e padrões de 
comportamento) a nível local. Além 
disso, é importante considerar a 
emergência de três questões essenci-
ais conectadas ao fenômeno: a) as 
conexões culturais conduzem a uma 
hibridização cultural; b) a emergência 
de um sistema global heterogêneo; c) 
a crescente complexidade cultural. As 
discussões produzidas pelos Estudos 
Culturais no sentido dessa reflexão 
fazem referência a um objeto que é 
também da psicologia e, dessa forma, 
não seria um erro evocar pressupostos 
teóricos das ciências sociais, como 
não seria necessário tratar a pesquisa 
como transdisciplinar. Pode-se dizer 
que é no âmbito da política, da educa-
ção e da cultura que se dão as práticas 
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de subjetivação geradoras de novas 
questões para a psicologia, especial-
mente, para a psicologia social.  As 
experiências de incerteza subjetiva 
vividas a nível (in)consciente, de con-
fusão de identidades, de luta pelo 
reconhecimento da diferença sexual, 
étnico-racial, entre outras, no âmbito 
cultural e no contexto escolar são 
algumas das questões para pensar o 
sentido do fazer e pesquisar em psico-
logia. Assim sendo, dada à complexi-
dade da época contemporânea e a 
produção de novas narrativas acerca 
do sujeito e da subjetividade, coloca-
se em questão fatores como a exigên-
cia da política reconhecimento da 
identidade, bem como a recusa desse 
reconhecimento como forma de 
opressão subjetiva e social. Parte-se, 
no entanto, de uma perspectiva da 
diferença em que se colocam em evi-
dencia as imagens do “outro multicul-
tural”, “o ser-diverso” e “o ser-
diferente”.  Por meio do conceito de 
différance de Derrida, pode-se discor-
rer sobre os limites entre o mesmo 
absoluto e a alteridade radical (a par-
tir das singularidades culturais). Tra-
ta-se de um “outro” que se projeta nos 
interstícios de um ‘tempo liminar’ das 
minorias. 
 
Palavras-chave: subjetividade con-
temporânea; modernidade; diferença. 
 
Empreendedorismo e governamen-
talidade: Formando atletas da crise 

 
Gabriel Gouvêa Monteiro 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro)  
 
Este trabalho é resultado de um esfor-
ço analítico sobre o empreendedoris-
mo, termo que se mostra cada vez 
mais corrente na atualidade e em tor-
no do qual proliferam conceitos e 
práticas construídos por uma plurali-

dade crescente de agências (acadêmi-
cas, empresariais, assistenciais, espor-
tivas). Seja como um atributo humano 
inato a ser estimulado ou diferencia-
las e rvalorizado, seja como um artifí-
cio cultural ou organizacional a ser-
promovido, o empreendedorismo é 
alçado ao estatuto de fenômeno de-
terminante para a apreensão do suces-
so dos indivíduos, dasorganizações ou 
mesmo das nações. Em meio a isto, 
constitui-se um mercado de tecnolo-
gias empreendedoras, por sua vez 
ofertadas como essenciais na busca-
por formas de existência não somente 
mais produtivas, mas concomitante-
mente mais livres, autônomas, criati-
vas, inovadoras e felizes. Ao invés de 
buscar qual seja a contribuição mais 
verdadeira ou completa em torno do 
empreendedorismo, optamos aqui 
justamente pela análise deste movi-
mento discursivo, baseando-nos em 
indicações do sociólogo inglês Niko-
las Rose. Tal autor, mediante noções 
extraídas da filosofia de Michel Fou-
cault, oferece-nos uma compreensão 
do empreendedorismo em termos de 
uma “cultura empresarial”, apreensí-
vel a partir de certas conexões especí-
ficas estabelecidas entre dimensõe 
políticas, tecnológicas e éticas. Sob 
esta perspectiva, mas com vistas a 
uma investigação pormenoriza-
da,adotamos como objeto para análise 
a emergente técnica de coaching, em 
torno da qual se agenciam dispositi-
vospsicológicos, empresariais e es-
portivos. Em desvio ao modo como é 
em geral apresentada, a técnica de 
coaching não aparecerá aqui como 
apenas um “suporte” aos humanos e 
muma compreensão destes como in-
divíduos circunscritos por certa natu-
reza subjetiva. Em outra direção, 
questionamo-nos em que medida tal 
técnica surge, ela mesma, como um 
potente dispositivo de produção de 
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subjetividades. Partimos, portanto, da 
perspectiva de que as modalidades-
subjetivas nela afirmadas não possu-
em qualquer necessidade em si mes-
mas, sendo sim constituídas mediante 
critérios de verdade cujos lastros se 
dão em regimes historicamente con-
tingentes de enunciação, visibilidade 
e governo. Com isso, abre-se a nós 
campo para um a ontologia crítica de 
nós mesmo, isto é, para uma análise-
histórica de nossos próprios modos 
presentes de relação conosco e com 
os outros. Para tanto, entende-se que 
devam ser investigados aparatos, téc-
nicas, intensidades e autoridades que 
agenciam e efetivam tais modos. Ob-
jetivou-se aqui, portanto, à investiga-
ção de processos constituintes do co-
aching enquanto modo atual de auto-
ridade e subjetivação. Para tal, fez–se 
recurso à analítica foucaultiana das 
racionalidades de governo e aos estu-
dos de Nikolas Rose acerca das for-
mas de expertise sobre a subjetivida-
de. Tais considerações primárias se-
rão seguidas de descrições produzidas 
mediante pesquisa (parte abrangente e 
parte específica) relativa ao campo do 
coaching. Ressalta-se que o objeto 
estudado não foi tomado como apenas 
resultante de processos mais gerais-
que o determinariam e explicariam, 
mas como dispositivo cujas singulari-
dades devam ser elas mesmas obser-
vadas enquanto pistas cruciais para 
análises do presente. Neste sentido, 
norteamo-nos por duas interrogações-
chave: Considerando os atributos, 
status e procedimentos que dão forma 
à autoridade coaching, como pode-
mos analisar sua emergência no con-
temporâneo? E como este processo se 
vincula às formas como os humanos-
vêm a compreender e a si próprios? 
Como resultados, apesar da dispersão 
prática e conceitual encontrada, ocoa-
ching, em geral, demonstrou-se uma 

associação estreita entredois elemen-
tos: 1) a liberdade, tomada como re-
curso técnico a ser economicamente 
explorado através do altodesempenho 
empreendedor e  2) a felicidade, en-
tendida como sucesso individual em 
um ambiente instável e competitivo. 
Enquanto aspecto mais singular, des-
tacou-se o estabelecimento de certa 
conexão entre a performance esporti-
va e a problemática do governo. Lin-
guagens, técnicas, táticas e materiali-
dades esportivas aí conformam refe-
rências para o modo de compreensão 
e condução de um indivíduo por si 
mesmo ou por outro. Mais precisa-
mente a aventura e a competição se 
convocam como disparadores de con-
dutas autônomas e empreendedoras. 
Da perspectiva das práticas de gestão, 
o que poderíamos pensar acerca da 
“popularização” do coaching através-
da multiplicação de suas especialida-
des e de sua proliferação no tecido 
social, traduzindo-se em materialida-
des cada vez mais consistentes na 
composição de nosso presente? Esta 
pesquisa sugere que o coaching não 
encarna nem uma ação capilar do 
Estado sobre os indivíduos ou popu-
lação (como no antigo Estado de Po-
lícia) nem, por outro lado, uma de-
núncia quanto aos constrangimentos 
do Estado ou de outras instituições 
coletivas frente às naturezas da socie-
dadeoudosindivíduos (aos modos do 
liberalismo). Constitui-se sim como 
uma possibilidade de interface entre a 
racionalidade neoliberal da gestão 
populacional e a regulação da conduta 
diária dos indivíduos. A desestatiza-
ção ao nível da gestão da população 
parece implicar um investimento na 
capacidade dos indivíduos de não 
somente traçarem projetos de vida, 
mas de manejarem seu cumprimento 
em contextos instáveis e competiti-
vos, nos quais se mostram críticas 
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capacidades otimizadas de flexibili-
dade, gerência e desempenho sobre si 
mesmo, positivando e sistematizando 
o elemento “crise”. 
 
Palabras clave:governamentalidade, 
empreendedorismo, coaching, neoli-
beralismo, liberalismo 
Financiamento: Bolsista de mestrado 
CNPq 
 
História das práticas de subjetiva-

ção e da instituição policial 
 

Pedro Fornaciari Grabois (UERJ) 
 

O presente trabalho apresenta a ques-
tão das práticas de subjetivação cons-
tituídas a partir das intervenções esta-
tais na vida dos indivíduos e das po-
pulações, tomando como fio condutor 
a análise histórico-filosófica de Mi-
chel Foucault sobre uma das institui-
ções mais caras ao funcionamento do 
Estado moderno, no que diz respeito 
às formas de condução e investimento 
da vida da população, – a polícia. No 
Brasil, a instalação de Unidades de 
Polícia Pacificadora (UPPs), acompa-
nhadas das assim chamadas UPPs 
Sociais (projetos sociais gerenciados 
pelo Estado), em favelas do Rio de 
Janeiro, possibilita perceber que a 
instituição policial tem seu poder am-
pliado, ao exercer um controle cada 
vez maior em termos de gestão e go-
verno da vida da população. O méto-
do, aqui, escolhido não é o de analisar 
diretamente o caso das UPPs no Rio 
de Janeiro, mas apresentar as trans-
formações históricas – do século XV 
ao XVIII – da noção de polícia em 
suas práticas, sua abrangência, seus 
objetivos e objetos. Esta história da 
polícia e das práticas de constituição 
do sujeito pretende contribuir, ainda 
que indiretamente, com novos pen-
samentos e ações relativas ao papel da 

instituição policial, e, ainda mais am-
plamente, relativas às formas de par-
ticipação, de recusa e de criação na 
vida social contemporânea. Para Fou-
cault, seria pretensão em demasia 
querer expor de maneira mais ou me-
nos profética aquilo que as pessoas 
devem pensar. Considerando ser mais 
respeitoso com a liberdade de cada 
um, prefere que tirem suas próprias 
conclusões ou infiram ideias gerais 
das interrogações que ele se esforça 
em levantar pela análise de materiais 
históricos precisos. Fica patente que, 
para o pensador francês, há diferentes 
formas de fazer uso da História. Para 
ele, é sempre a partir de alguma ques-
tão precisa da atualidade que se torna 
possível desenhar uma História. Re-
cusa o que considera utilização aca-
dêmica e conservadora da História, 
cujo objetivo seria reencontrar o pas-
sado de alguma coisa para permitir a 
sobrevida e a necessidade desta coisa, 
recusa, assim, que exista algo como 
uma fatalidade histórica. O uso que 
Foucault faz da História é, antes, a 
tentativa de mostrar a impossibilidade 
da coisa, mostrar “a série de encade-
amentos através dos quais o impossí-
vel foi produzido”. A História para 
Foucault é do nível dos acontecimen-
tos, isto é, é uma forma de investiga-
ção que busca encontrar as conexões, 
os encontros, os apoios, os bloqueios, 
os jogos de força, as estratégias, etc. 
que formaram o que em seguida veio 
a ser considerado evidente, universal 
e necessário, tendo por objetivo final 
romper, justamente, com estas supos-
tas evidências sobre as quais se apoi-
avam nossos saberes, nossos consen-
timentos e nossas práticas. Os usos 
que Foucault faz da História procu-
ram desvencilhar o indivíduo das 
obrigações e instituições que se reve-
lam, pela própria análise histórica, 
como sendo falsamente necessárias. 
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Seu esforço filosófico pode ser, as-
sim, compreendido como uma filoso-
fia crítica, entendendo por crítica não 
a simples afirmação de que algo vai 
mal ou de que algo está errado, mas, 
antes, a busca pelas condições de pos-
sibilidade de existência de determina-
da situação, realidade, instituição ou 
forma de subjetividade individual ou 
coletiva. Aplicando este procedimen-
to às instituições policiais é possível 
perceber que a polícia que temos hoje 
não é uma necessidade ou uma fatali-
dade, mas uma construção histórica, 
passível de ser reformada, radical-
mente transformada ou até mesmo 
destruída. Longe de se lançar em con-
clusões precipitadas, a análise de 
Foucault procura mostrar como a 
França e a Alemanha dos séculos 
XVII e XVIII desenvolveram, cada 
país à sua maneira, toda uma teoria, 
uma literatura sobre a polícia. A polí-
cia insere-se historicamente como 
instituição de fundamental importân-
cia para a urbanização do território e 
para a existência das cidades, deven-
do ser compreendida, historicamente, 
como um mecanismo de poder que, 
antes de repressivo, tem um objeto 
positivo de preocupação e de inter-
venção: a vida dos indivíduos e da 
população – suas necessidades, sua 
saúde, suas atividades e ocupações, 
sua circulação e de suas riquezas, sua 
felicidade, seu bem-estar, sua natali-
dade, sua mortalidade, sua higiene –, 
sobre a qual se devia investir para 
garantir a força do Estado. A esta 
forma estatal deveria corresponder 
uma forma específica de subjetivação. 
O desenvolvimento de uma biopolíti-
ca das populações apresenta-se, as-
sim, como elemento-chave para com-
preender as transformações das subje-
tividades individuais e coletivas. Na 
esteira da perspectiva foucaultiana, 
diversos autores das ciências humanas 

irão pautar posições distintas no que 
diz respeito às ações de desenvolvi-
mento social. Alguns defenderão ne-
cessárias mobilizações dos territórios 
sociais, que longe de precisarem pas-
sar por um controle da polícia, apre-
sentar-se-ão como capazes de criar 
outras formas vida, fazendo frente ao 
capitalismo contemporâneo a partir de 
uma reorganização das lutas e da pro-
dução. Outros procurarão denunciar a 
reprodução de uma subjetividade po-
licial que se estabeleceria mesmo em 
programas de participação, engaja-
mento e protagonismo dos cidadãos 
das favelas. São estes possíveis des-
dobramentos de um estudo complexo 
em torno das práticas de subjetivação, 
no caso da instituição policial.    
 
Palavras-chave: Estado, história, polí-
cia, práticas de subjetivação, resistên-
cia. 
Financiamento: FAPERJ 
 

Desertação, por uma  
psicologia pagã 

 
Juliane Tagliari Farina 

Tania Mara Galli Fonseca 
(UFRGS) 

 
Consideremos o seguinte enunciado: 
todo o pensamento moderno se en-
gendra numa empreitada que inicia 
com Platão, passa pelo Cristo de São 
Paulo, tem seu clímax em Descartes e 
se aperfeiçoa com alta tecnologia nos 
pressupostos capitalísticos contempo-
râneos. Esta é a empreitada que funda 
o ser humano como um sujeito moral, 
ser da consciência, sustentado por um 
pensamento ortodoxo que toma o 
posto de perspectiva dominante. As-
sim, este trabalho encontra as raízes 
platônicas das produções teóricas 
fundamentais da psicologia nas es-
sências divinas, na representação in-
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finita de Deus, na purificação da alma 
no além, no primado da consciência 
pensante, na promessa de ordem, 
progresso e democracia, na identida-
de individual, na busca do par perfei-
to, nos sonhos de consumo... Partindo 
deste cenário, intentamos não só di-
agnosticar as doenças da moral, a 
escravidão do pensamento, o reba-
nhamento subjetivo e a monocultura 
humana, mas também procuramos 
como e por onde fugir dessas deter-
minações existenciais.  
Fundamentação teórico-metodológica 
Este trabalho é o relato de um encon-
tro com o pensamento de Nietzsche. 
É com ele que diferenciamos o psicó-
logo moderno de um autêntico psicó-
logo, pois, segundo o filósofo, o bom 
gosto de um autêntico psicólogo é 
pagão: consiste em “opor-se ao modo 
de expressão vergonhosamente mora-
lizante que enlameia todo juízo mo-
derno sobre o homem e as coisas”. É 
o próprio esgotamento da doutrina 
moderna que poderá nos levar à sua 
diferença. 
Assim, partindo do platonismo, pas-
sando pelo advento do cristianismo, 
pela ascensão do sujeito moderno e 
chegando ao Capitalismo Mundial 
Integrado podemos assistir à constru-
ção de todo o império do pensamento 
ortodoxo fundamentado sobre as dou-
trinas do juízo, onde o domínio das 
representações ideais e das essências 
divinas subordina a vida imanente a 
seus valores transcendentes. Neste 
cenário, localiza-se, também, a cons-
trução da psicologia como disciplina 
moderna.  
Depois de acompanhar o processo 
dessa construção, o presente trabalho 
desterritorializa a psicologia de suas 
raízes judaico-cristãs e a reterritoria-
liza numa filosofia da diferença e da 
relação, acompanhando, principal-
mente, os efeitos das elaborações 

teóricas de Friedrich Nietzsche e Gil-
les Deleuze sobre os conceitos fun-
damentais da psicologia. Traça-se, 
então, um plano de fuga a partir de 
um manifesto que fornece as pistas de 
uma operação que se processa fora 
dos modos majoritários de relação e 
produção subjetiva. E esta fuga se 
atualiza num movimento do pensa-
mento que se coloca em direção ao 
conceito deleuziano de deserto.  
Discussões Finais 
Fugir para o deserto não é abandonar 
o mundo que se tem, rumo a um outro 
mundo supostamente melhor. Com o 
deserto, só podemos nos encontrar e 
ele estará exatamente onde estiver-
mos. É muito mais uma função, um 
movimento, do que um lugar, uma 
terra prometida. Está mais próximo 
de um verbo que de um substantivo, 
de um pensamento ativo que de um 
ato reflexivo... desertar é o verbo que 
produz o deserto-em-nós.  
Na travessia desse deserto proposto 
por Deleuze, podemos acompanhar 
um exercício nietzscheano de transva-
loração dos valores através da trans-
formação do conceito de solidão em 
movimento de ocupação desse espaço 
liso repleto de potências imanentes, 
onde a vida só pode ser pensada co-
mo multiplicidade: os corpos se des-
subjetivam para ocuparem as múlti-
plas individuações permitidas por 
cada acontecimento e os saberes se 
desterritorializam de um antropocen-
trismo obcecado para se reterritoriali-
zarem em agenciamentos que envol-
vem componentes químicos, dramáti-
cos, comportamentais, micropercepti-
vos, mágicos, hereditários, adquiri-
dos, animais, improvisados, sociais, 
fantasmáticos... que não respeitam 
distinção de ordem, nem hierarquia 
de formas.  
Assim, coloca-se o embate trágico 
dos encontros especulares, pois os 
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espelhos já não refletem o Mesmo, 
mas guardam as potências deforma-
doras de um eterno retorno, onde o 
pensamento se descola da história 
pessoal e individual para tornar-se 
pensamento criador da vida. Há um 
desmanche do psicologismo, um tea-
tro cruel, onde a palavra se descola de 
seu despotismo significatório para 
nomear algo do acontecimento. Foi 
preciso matar o Deus que julga e de-
termina o sentido... A solidão se torna 
movimento. A solidão só existe em 
nossa ilusão individual. Ela é a doen-
ça que abre os caminhos de explora-
ção da saúde. 
Palavras-Chave: ideal, psicologia, 
fuga, deserto, solidão. 
 
“Perguntar não ofende”: paredes e 
muros aprisionam a pessoalidade 

das relações nas instituições de for-
mação de psicólogos? 

 
Laura Cristina de Toledo Quadros 

Eleonôra TorresPrestrelo 
(UERJ) 

 
O objetivo desse trabalho é discutir as 
relações humanas nas instituições, 
especificamente nas instituições de 
formação de psicólogos. Escolhemos 
esse recorte por estarmos nele inseri-
dos e também por percebermos alguns 
paradoxos e, por que não dizer, tabus 
que permeiam essas relações criando-
se uma dicotomia entre o proposto e o 
vivido. Referimo-nos a pessoalidade 
compreendendo-a como uma integra-
ção entre razão, sensibilidade e histo-
ricidade que se organizam na ação, o 
que nos leva a questionar como se 
constituem as relações entre pessoas 
que formam profissionais que lidam 
com pessoas. Considerando tal contex-
to, que riscos estamos dispostos a cor-
rer nesse campo de imprevisibilida-
des? Historicamente, a Psicologia de-

senvolveu-se em busca de um cientifi-
cismo caracterizado pelo modelo posi-
tivista de pensamento que privilegiava 
a objetificação dos fenômenos através 
da quantificação e da normatização. 
Assim, o foco estaria na busca de ex-
plicações mais do que no questiona-
mento. Portanto, a formação do psicó-
logo manteve um certo viés tecnicista, 
quem sabe em busca de certezas apa-
ziguadoras? Mas será possível nos 
mantermos nessa zona de conforto e 
compreendermos o mundo através das 
paredes de um laboratório? A “neutra-
lidade” das intervenções nos permite, 
de fato, acessar nosso campo de estu-
do? É possível intervir sem se impli-
car? O quanto estamos dispostos a 
discutir tais provocações e atravessa-
mentos em nossas práticas? Que dis-
tância e/ou paradoxos há entre o que 
dizemos e fazemos em nossa profis-
são? Como isso afeta a formação pro-
fissional do estudante de psicologia? 
A idéia de não ser (ou não poder ser) 
afetado não traria, em si, uma noção 
de onipotência? Que conseqüências tal 
idéia pode trazer para as relações entre 
pessoas nas instituições? Como e onde 
isso pode ser problematizado? Será 
que dentro de uma instituição somos 
destituídos de nossa pessoalidade? 
Como fica tal questão quando a insti-
tuição dedica-se à formação de psicó-
logos? Costuma-se dizer que as rela-
ções nas instituições precisam ser mais 
“formais”, sendo primordialmente 
pautadas por aspectos burocráticos e 
administrativos, pela disputa de terri-
tório, pelo poder. Que as relações hu-
manas se constituem com objetivos 
diferentes, o sabemos, mas será que 
neste campo de formação devemos 
minimizar os afetos? Talvez devamos 
considerar que as instituições se con-
figuram também pelo que transcende 
suas normas e paredes: os encontros, 
os incômodos, as decepções, as com-
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petições, as alegrias... A realidade que 
contorna nossas instituições formado-
ras também emerge de suas práticas 
cotidianas, o que Mol (1999) nomeia 
como Política ontológica. Assim, ao 
trazermos aqui essa discussão, busca-
mos dar visibilidade à uma experiên-
cia construída a partir de nossa prática 
que envolve atuar em instituições de 
ensino superior, na supervisão de es-
tágio na área clínica em psicologia e 
na prática clínica na abordagem ges-
táltica em diversos segmentos. A 
abordagem gestáltica acredita que 
tendemos todos a buscar uma forma 
de estar no mundo que nos alimente, 
nos propicie explorar possibilidades, 
com todas as limitações que isso possa 
apresentar. Tendemos a buscar uma 
boa forma, compreendendo-a como 
modo possível que nos desvele o sen-
tido do que experienciamos. Tal abor-
dagem encontrou ecos nos anos 60 
constituindo-se num pensamento de 
vanguarda, nos rastros da contracultu-
ra que resistia ao que já vinha pré-
estabelecido. Consiste aí, também, a 
dimensão política que orienta seu mo-
do de atuação, não considerando o 
estabelecido como única possibilida-
de. Experimentamos outras formas na 
busca de um lugar integrado entre a 
demanda do meio e o que necessita-
mos no momento A abordagem gestál-
tica propõe estarmos em e na ação 
convocando-nos a uma entrega desafi-
adora, colocando-nos constantemente 
em risco. Adentramos, então, o limite 
do conflito considerado, nesse contex-
to, como uma realidade indeclínavel. 

Perls (1981) já nos apontava que o 
conflito entre o homem e a sociedade 
é inevitável. Assim, ele cria uma al-
ternativa que se diferencia tanto da 
busca por uma adaptação passiva 
quanto da delimitação categorizada de 
um adoecimento. Seria essa nova pos-
sibilidade uma transgressão? A ex-
pressão genuína é acolhida nas rela-
ções cotidianas? Como criar e recriar 
possibilidades de ir além do que nos é 
oferecido? Essa é uma discussão que 
perpassa nossa prática e exige negoci-
ação com diferentes campos. Vamos 
transitando na prática clínica, nas co-
munidades, nas instituições, nas salas 
de aula contornando e enfrentando 
obstáculos e recriando atuações possí-
veis. Ao optarmos pela abordagem 
gestáltica saímos de uma pseudo zona 
de conforto para experimentarmos 
uma inquietação constante. Ao contrá-
rio do que possa parecer superficial-
mente aos olhos de alguns, essa não é 
uma opção facilitadora; ao contrário, 
escolhemos o embate, a difícil tarefa 
da desconstrução e das rotas desvian-
tes para nos fortalecermos pessoal e 
institucionalmente. Dessa forma, bus-
camos refletir nesse espaço os limites 
e possibilidades das relações que per-
passam muros, paredes e pessoas que 
fazem da instituição um espaço viv o, 
ativo, passível de afetações em todos 
os sentidos. 
 
Palavras-chave: Relações nas institui-
ções, Saberes e práticas psi, Aborda-
gem gestáltica.
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Sessão 2: Variações de gênero 
 

Articulações entre identidade e as 
diferenças de gênero nas corpora-

ções musicais da região dos campos 
das vertentes 

 
Aracelly Galvino Alvarenga 

Marcos Vieira Silva 
(UFSJ) 

 
A música e suas corporações são 
presença marcante na vida de jovens e 
adultos, em São João del-Rei, mais do 
que em outras regiões do estado, a 
música tem papel significativo na 
formação da identidade cultural dos 
cidadãos. Dentro deste contexto a 
pesquisa-intervenção intitulada “A 
música e suas articulações identitárias 
nas corporações musicais de São João 
del-Rei e região: tradição e transfor-
mação no contexto histórico e sócio-
cultural”, vem se desenvolvendo 
desde 2004 no Laboratório de 
Pesquisa e Intervenção Psicossocial 
(LAPIP) da Universidade Federal São 
João del-Rei (UFSJ), que atua junto a 
grupos comunitários e institucionais 
na região do Campo das Vertentes, 
Minas Gerais. Este trabalho, que se 
encontra em andamento, trata-se de 
um desdobramento da pesquisa maior 
e tem investigado questões de gênero 
e a participação feminina no meio 
musical, no pano de fundo das 
corporações musicais de São João 
del-Rei e região. Nosso objetivo é 
aprofundar algumas perspectivas 
referentes às diferenças de gênero e a 
influencia da música na construção da 
identidade dessas mulheres, emba-
sados em Simone de Beauvoir e 
Sandra Azerêdo como referências 
sobre as questões de gênero. Temos 

buscado, sobretudo, articular essas 
categorias à tradição e transformação 
no contexto histórico e sócio-cultural, 
a partir de autores da Psicologia 
Social, como Antônio Ciampa e 
Marcos Vieira-Silva. Foram realiza-
das entrevistas com mulheres de 
diversas faixas etárias que atuam em 
diferentes bandas e orquestras. O 
objetivo é conhecer, a partir do relato 
das mulheres que viveram tal tradição 
e das mulheres que hoje fazem opções 
pelo fazer musical, a realidade femi-
nina em tais corporações musicais. As 
observações e entrevistas realizadas 
levam em consideração os fenômenos 
afetivos subjacentes ao trabalho dos 
grupos, fundamentais para o pleno 
desenvolvimento de suas atividades 
cotidianas e para o desempenho de 
suas tarefas. Para coleta de dados, são 
utilizados, ainda, registros em vídeo, 
fotografias e observações. Dessa 
forma contamos com material signifi-
cativo para análise e vem sendo 
realizada uma análise crítica do 
material coletado, de acordo com os 
pressupostos da pesquisa participante 
e da pesquisa-intervenção psicos-
social. Podemos apontar a partir dos 
resultados parciais desta pesquisa que 
a participação feminina nas corpora-
ções musicais na região dos Campos 
das Vertentes, trata-se de um reflexo 
das transformações sociais e embora 
ainda um tanto limitada, se faz 
presente lentamente. Com o contato 
com o cotidiano das corporações e 
com as musicistas foi observada a 
uma intensa saída de mulheres das 
corporações em determinadas épocas 
de suas vidas, principalmente na 
juventude. Em investigações anterio-
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res, nas entrevistas com algumas 
musicistas mais velhas fica eviden-
ciado que estas se evadiram das 
corporações na juventude em virtude 
do casamento. Recentemente esta tra-
dição vem sendo modificada, pois 
temos registrado o retorno e a perma-
nência de mulheres no desenvolvi-
mento do fazer musical, bem como 
seu ingresso no Curso de Música da 
UFSJ. Tem-se investigado nesta fase 
as diferenças de gênero e como elas 
se manifestam no cotidiano das 
corporações musicais, expressando as 
múltiplas influencias da sociedade e 
da cultura. Temos pesquisado, tam-
bém, questões referentes aos seg-
mentos da atividade musical, articu-
lando as temáticas identidade femi-
nina e participação das mulheres no 
fazer musical com a tradição musical 
da região das Vertentes. Sendo um 
foco de discussão a posição das 
musicistas e suas formas de parti-
cipação nas corporações e na vida 
social. Ressaltando o fato de contar-
mos com uma mulher na regência de 
uma das orquestras centenárias da 
cidade e ao mesmo tempo nunca ter 
havido uma presença feminina na 
diretoria de qualquer das corporações, 
ficando evidente o assinalamento dos 
lugares femininos, uma vez que a 
participação feminina junto à compo-
sição também se mostra pequena. 
Dessa forma vemos a possibilidade de 
uma maior diversidade de papéis 
sociais que a mulher pode assumir 
que fica evidenciada na diversidade 
encontrada nos relatos dessas mulhe-
res, no qual tanto a realidade de se 
dedicar à música como atividade 
secundária como o desejo de ser 
musicista profissional, convivem e se 
entrelaçam. Assim as discussões 
proporcionadas nesta pesquisa sobre 
as questões de gênero e a posição da 
mulher e suas formas de participação 

nas corporações e na vida social de 
São João del-Rei nos possibilitaram 
analisar as influências da sociedade e 
da cultura na construção das identi-
dades femininas, marcadas pelas 
diferenças de gênero, que embora não 
sejam tão restritivas como outrora, 
hoje se faz presente de forma diluída 
e mascarada.  
 
Palavras-chave: Música; Gênero; 
Identidade; Tradição.   
Financiamento: CNPq 
 
Perfil da Mulher Brasileira: Antô-
nio Austregésilo e o dever moral 
feminino nos anos 20 
 

Janis Alessandra Pereira Cassília 
(COC-Fiocruz) 

 
O objetivo deste trabalho é analisar a 
obra Perfil da Mulher Brasileira do 
médico Antônio Austregésilo. Publi-
cada em 1922, observo qual a relação 
estabelecida entre o ideal de feminino 
proposto pelo médico e o progresso 
da nação brasileira, em uma obra de 
tradução científica, isto é, que apre-
senta as concepções científicas sobre 
a mulher para um público geral, que 
não engloba apenas o meio médico, 
mas a elite carioca da época. 
Esta pesquisa parte de um esforço 
inicial de analisar as obras de Austre-
gésilo, investigando sua produção e 
trajetória. Como médico de destaque 
no Rio de Janeiro do início do século 
XX, Antônio Austregésilo é associa-
do ao desenvolvimento da neurologia 
no Brasil. Antes de alcançar o prestí-
gio profissional, o médico estabeleceu 
estratégias pessoais e profissionais 
que o levaram a ter contato com di-
versas especialidades médicas. Natu-
ral de Pernambuco, membro da Aca-
demia Brasileira de Letras, chefe da 
Vigésima Enfermaria da Santa Casa 
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de Misericórdia, Austregésilo partici-
pou de estudo sobre a epidemia de 
cólera de 1895, na região do vale do 
Paraíba do Sul, e foi nomeado em 
1904, psiquiatra do Hospital Nacional 
de Alienados. Entre 1901 e 1909 foi 
indicado pela Congregação da Facul-
dade de Medicina do Rio de Janeiro 
como professor substituto de Clínica 
Médica, Patologia Interna e Clínica 
Propedêutica (Telve et al. 1999; Ma-
riz, 1947). Primeiro ocupante da cáte-
dra de neurologia na Faculdade de 
Medicina em 1912, suas obras têm 
sido abordadas pela historiografia em 
análises sobre os estudos de gênero e 
da psicologia no Brasil. 
Segundo Scott (1990), o gênero como 
categoria relacional é importante para 
a análise das construções sociais. O 
gênero seria construído através das 
relações sociais entre homens e mu-
lheres, existindo assim o gênero mas-
culino e o gênero feminino, sem que 
as regras sociais sejam baseadas ex-
clusivamente no sexo. Análises recen-
tes concluem que na passagem do 
século XIX para o XX, havia uma 
complexa relação entre doença mental 
e gênero feminino. Em meados do 
século XIX a mulher assexuada era 
considerada padrão de normalidade e 
idealização. No início do século XX o 
prazer sexual feminino passou a ser 
enfatizado como fundamental para a 
normalidade feminina, para a manu-
tenção do casamento e para a procria-
ção. 
As obras de Austregésilo podem ser 
divididas em textos de tradução cien-
tífica, científicos, de memória e ro-
mances. O próprio médico mencionou 
que suas obras eram endereçadas aos 
enfermos e aos que “padecem das 
dúvidas dos sentimentos, dos erros da 
imaginação acerca dos sucessos trivi-
ais da vida e da má interpretação do 
horário da existência” (Austregésilo, 

1943). Suas obras alcançaram amplo 
público-alvo, o que motivou a publi-
cação de suas Obras Completas, em 
1946, pela editora Guanabara. A obra 
em questão pode ser encaixada como 
tradução científica, ainda que apre-
sente ideias morais sobre a mulher 
brasileira e o comportamento deseja-
do pelo médico. Ele não constrói seus 
argumentos somente a partir de estu-
dos e pesquisas científicas, ao contrá-
rio, ele utiliza também argumentos de 
políticos e literatos, como Rui Barbo-
sa. Essa construção permitiu que o 
autor pudesse enfocar o caráter moral 
do dever feminino em adentrar o es-
paço público, dando menos destaque 
as questões médicas sobre a sexuali-
dade. 
Em sua concepção, a mulher deve 
ultrapassar o espaço doméstico e 
adentrar no cenário público, de duas 
formas: como profissional ou como 
impulsionadora de seu marido. A 
ideia de mulher como mãe-esposa não 
é abandonada, mas é agregada à no-
ções de “mulher moderna”, antítese 
da mulher colonial ou imperial, restri-
ta ao lar e controlada aos caprichos do 
homem pai/esposo. Essa mulher mo-
derna, fortemente atrelada às noções 
positivistas de progresso e ordem, 
seria a expressão da modernidade 
brasileira, visto que em países “de 
vanguarda” esse movimento encon-
trava-se em ampla difusão. O femi-
nismo, em seu viés moderado, foi 
encarado como expressão útil para o 
progresso.  
Cabe ainda ressaltar, que o ideal fe-
minino para Austregésilo era a mu-
lher da elite. A mulher popular não 
encontra espaço em sua obra. Além 
do analfabetismo da maior parte da 
população, que restringiu o público 
leitor, os conselhos e áreas onde o 
médico considerava própria a inter-
venção feminina eram muito distantes 
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da realidade da mulher pobre: enfer-
magem, magistério, política, medici-
na, artes e filantropismo. 
O papel de mãe/esposa é o objetivo 
ideal para o feminino. Porém esse 
ideal é complementar ao dever profis-
sional da mulher. As solteiras também 
devem ajudar no progresso do país 
através do trabalho. O trabalho e a 
participação sóciopolítico feminina 
norteiam a obra de Austregésilo. Se-
gundo o médico, essa entrada no meio 
público possibilitaria mudanças posi-
tivas do caráter masculino. Impulsio-
nado pela influência feminina no es-
paço privado e público, o homem 
sofreria modificações no seu caráter, 
levando-o ao seu desenvolvimento 
pessoal e profissional. Antônio Aus-
tregésilo considera a chegada da mu-
lher no espaço público e profissional, 
independente de seu estado civil, 
condição sine qua non para o desen-
volvimento e progresso da mulher, do 
homem e da nação brasileira. 
 
Palavras-Chaves: Antônio Austregési-
lo, gênero feminino, modernidade. 
 

Atravessamentos femininos em 
busca de emancipaçãona primeira 
prepública: entre o espiritismo e o 

anarquismo 
 

Maria Cláudia Novaes Messias 
Bárbara Albuquerque Pereira 

Ana Maria Jacó-Vilela 
(UERJ) 

 
O presente estudo investiga os discur-
sos dos movimentos espírita e anar-
quista sobre a mulher e se justifica 
pela lacuna encontrada em trabalhos 
que tratam da participação feminina 
em ambos.  Especialmente, analisa-se 
a possível relação entre eles e sua 
contribuição para o desenvolvimento 
de modos alternativos da constituição 

feminina, diferentes dos discursos 
hegemônicos, representados pela me-
dicina e pela Igreja Católica, no perí-
odo inicial da República, no Rio de 
Janeiro. A perspectiva teórico-meto-
dológica se insere no campo da histo-
riografia, mais especificamente da 
nova história, e o principal recurso 
metodológico é a análise bibliográfica 
e documental. Segundo a perspectiva 
aqui adotada, escrever uma história 
em que o gênero seja colocado como 
uma categoria de análise leva a uma 
releitura da história, evidenciando o 
gênero como elemento constituinte 
das relações sociais, baseado nas dife-
renças percebidas entre os sexos e, 
por outro lado, uma forma primordial 
de significar as relações de poder. 
Espiritismo e anarquismo guardam 
uma singularidade: ambos apresenta-
vam discursos sobre a mulher desto-
antes dos hegemônicos. Em seus 
pressupostos, encontra-se uma postu-
ra diferenciada em relação à mulher, 
na qual a ideia da igualdade entre os 
sexos assume um papel relevante, não 
seguindo a tendência de atribuir às 
mulheres um lugar de submissão e 
silêncio. No período estudado, a mu-
lher passava a ocupar papel central 
nos discursos médicos e religiosos, 
levada a uma posição de destaque 
enquanto esposa e mãe, guardiã da 
missão de educar os futuros cidadãos 
da nação, tendo, por isso sua conduta 
normalizada e controlada. Por outro 
lado, os pressupostos do espiritismo 
acerca da mulher, em oposição aos 
discursos médico e católico, se justi-
ficam através da crença na reencarna-
ção. Logo, não seríamos homens ou 
mulheres e, sim, estaríamos como 
tais, entendendo-se que, para a evolu-
ção completa –intelectual e moral– do 
ser humano teríamos que vivenciar 
ambas as experiências –feminina e 
masculina –, uma vez que os espíritos 



Anais do X Encontro Clio-Psyché 
Instituições, Psicologia, História 

UERJ, 17 a 19 de outubro de 2012   ISSN: 1982-632X 

44 

não tem sexo. Não se aceita, assim, o 
“determinismo sexual”, justificativa 
do discurso médico que tornaria “na-
tural” a desigualdade de direitos, par-
ticipação social e política. Segundo o 
espiritismo, além de justificar a dis-
criminação, preconceito e violência 
contra as mulheres, estes “abusos” 
são entendidos como desvios de con-
duta pelo mau uso do livre-arbítrio 
humano, fruto de inferioridade moral 
e intelectual. De acordo com os pres-
supostos espíritas, Deus não criou 
espírito-homem e espírito-mulher, 
mas simplesmente espíritos, que se 
manifestam no plano físico através de 
organismos femininos e masculinos. 
Em razão disso, a discriminação con-
tra a mulher, a negação de direitos e 
liberdade, é produto de um sistema 
social desequilibrado e inferior. Em 
decorrência desta compreensão iguali-
tária e por possuir uma organização 
institucional bastante diversa das reli-
giões tradicionais, pois não tem uma 
classe sacerdotal organizada e não 
confere nenhuma prerrogativa ao po-
der masculino, o espiritismo pode ter 
possibilitado às mulheres maior parti-
cipação no movimento desde a sua 
constituição. No anarquismo, por sua 
vez, a postura, também contrária à 
hegemônica, se justifica pelo questio-
namento e combate a qualquer tipo de 
autoridade e hierarquia. A liberdade é 
a base fundamental do pensamento e 
ação anarquistas, necessária para o 
desenvolvimento humano. Contudo, 
para que esta seja realmente absoluta, 
como deve ser, é essencial a erradica-
ção completa de qualquer forma de 
autoridade, com a qual não é possível 
existir liberdade. Esta postura levou a 
construção de um movimento especí-
fico chamado de Anarcafeminismo 
que se desenvolveu como uma síntese 
do feminismo radical e do anarquis-
mo, vendo o patriarcado como a ma-

nifestação básica dos governos autori-
tários. Dedica sua maior militância e 
reflexão teórica às desigualdades de 
gênero, pois acredita que as mulheres 
são a classe mais explorada pelo capi-
talismo, não apenas nas fábricas, co-
mo mão-de obra barata, mas na famí-
lia, pois seu trabalho doméstico não 
possui valor econômico. Defende a 
abolição dos papéis sociais de gênero, 
os conceitos de família e de educação, 
se opondo a qualquer manifestação de 
hierarquia. Além disso, as concepções 
do Amor livre, divulgadas pelo anar-
quista francês Emile Armand (1872–
1962), no começo do século XX, tive-
ram grande influencia para a consti-
tuição da ideologia anarquista. A va-
lorização absoluta da liberdade atra-
vessa as questões de relacionamento, 
casamento e família, pregando a ideia 
de liberdade sexual ampla entre pes-
soas adultas, como expressão direta 
de um autodomínio individual, desta-
cando-se os direitos da mulher, espe-
cialmente contra legislações de cará-
ter discriminatório. Nesse sentido, 
observa-se que muitas mulheres, ao 
mesmo tempo em que se envolviam 
com o espiritismo/espiritualismo, 
também se envolveram em movimen-
tos sociais contestadores: entre eles o 
socialismo e o anarquismo. Buscando 
espaços de autonomia e emancipação 
muitas mulheres podem ter encontra-
do, neste período, no espiritismo e no 
anarquismo, possibilidades de cons-
trução de novas práticas, de uma sub-
jetividade pautada na igualdade e na 
liberdade, participando da constitui-
ção e militância desses movimentos 
em solo brasileiro. 
 
Palavras-chave: mulher, espiritismo, 
anarquismo, igualdade, gênero. 
Fonte de Financiamento: Capes 
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Las relaciones sociales de género en 
los comienzos del psicoanálisis en 

Argentina (1942-1960) 
 

Rosa Falcone 
(Universidad de Buenos Aires) 

 
En 1942, paralelamente con los pri-
meros cursos para la especialización 
en Psiquiatría, inaugurados en la 
Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Buenos Aires, se funda la 
Asociación Psicoanalítica Argentina 
que marca el inicio oficial de la 
transmisión y el ejercicio del Psico-
análisis en Buenos Aires. Este grupo 
pionero estuvo compuesto por profe-
sionales médicos interesados en el 
estudio y la práctica del psicoanálisis. 
Las mujeres tuvieron escasa parti-
cipación en estos momentos inau-
gurales, a excepción de Marie Langer 
que será un caso especial. No 
obstante se advierte la fuerte presen-
cia de mujeres que a través de lazos 
familiares y de amistad conforman un 
núcleo activo dentro de los 
desarrollos del Psicoanálisis pionero. 
Será para destacar la inserción de 

estas primeras mujeres que sin ser 
médicas contribuyeron a la fundación 
y desarrollo del psicoanálisis en 
nuestro medio, propiciando un fuerte 
impulso al Psicoanálisis de niños en 
Argentina. Teniendo presente que son 
diversos los campos de aplicación de 
la problemática de las relaciones de 
género se propone en este artículo 
ampliar el conocimiento existente 
acerca de los comienzos del psico-
análisis en Argentina, desde una 
perspectiva novedosa que abarca las 
contribuciones sobre los estudios de 
género. Se prevé analizar las relacio-
nes de género en este grupo psico-
analítico inicial desde la presunción 
del rol relevante que tuvieron las 
mujeres en una comunidad 
psicoanalítica esencialmente masculi-
na, sin descuidar las relaciones de 
poder detentadas por los profesionales 
médicos y que dieron la impronta al 
ejercicio profesional del Psicoanálisis 
en estos años. 
 
Palabras clave: Historia – Género – 
Argentina – Psicoanálisis 

 

Sessão 3: Tecnologias Mentais 
 

Série Psicofarmacologia: Uma aná-
lise acerca da inserção da Psiquia-
tria Biológica no Instituto de Psi-
quiatria da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 
 

Marcela Peralva Aguiar 
Robert Wegner 

(COC/FIOCRUZ) 
 
A partir dos anos de 1970 vemos ga-
nhar espaço no cenário psiquiátrico 
norte- americano uma vertente da 
psiquiatria que busca explicar os fe-

nômenos psicológicos exclusivamente 
a partir de causas físicas e biológicas. 
Dentro desta perspectiva, o corpo, 
com destaque para o cérebro, tornou-
se a esperança para a cura de todas as 
patologias psíquicas. Esta vertente da 
psiquiatria, denominada Psiquiatria 
Biológica, se consolida como hege-
mônica no cenário psiquiátrico inter-
nacional nos anos de 1980, a partir da 
publicação do DSM III (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Di-
sorders) pela Associação Americana 
de Psiquiatria. Aclamado como um 
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manual a-teórico, baseado em princí-
pios objetivos que permitem a obser-
vação e mensuração empírica dos 
transtornos, o DSM III é visto como o 
principal representante da ascensão da 
psiquiatria biológica como vertente 
dominante no cenário mundial. Nesta 
lógica, a relação entre tais transfor-
mações e a indústria farmacêutica é 
grande, e à medida que surge uma 
nova patologia em algum DSM – e 
elas não param de crescer – surge 
também um novo medicamento e/ou 
vice-versa. O referido manual passa a 
ser empregado por diversos países ao 
redor do mundo no intuito de unifor-
mizar as classificações psiquiátricas. 
Desde então, podemos dizer que a 
Psiquiatria norte-americana se inter-
nacionalizou e seu manual classifica-
tório passou a ser referência para psi-
quiatras de diversos países, o que in-
clui o Brasil. Jane Russo nos mostra 
que estes discursos teriam começado 
a penetrar nos meios psiquiátricos 
nacionais a partir dos anos de 1980, 
vindo a se consolidar durante os anos 
1990. No entanto, os estudos acerca 
deste tema ainda são escassos e gran-
de parte da bibliografia referente à 
história da psiquiatria no Brasil du-
rante os anos de 1980 e 1990 apresen-
tam uma forte ênfase no estudo do 
movimento que se convencionou 
chamar de Reforma Psiquiátrica ou 
no movimento psicanalítico – ou em 
ambos, pois muitas vezes os atores 
destes campos deram-se as mãos no 
Brasil. Em nossa pesquisa de douto-
rado estamos analisando o modo co-
mo este movimento ocorrido na psi-
quiatria norte-americana vem sendo 
recebido no Brasil durante os anos de 
1980-1990 através da análise da fun-
dação e consolidação do Programa de 
Ansiedade e Depressão do Instituto 
de Psiquiatria da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro. Este Programa 

surge em 1984 e continua a existir até 
os dias de hoje. Ele se mostrou rele-
vante para nosso estudo por possuir 
desde sua fundação a orientação da 
vertente biológica em suas pesquisas 
e tratamentos, por reunir importantes 
representantes desta vertente psiquiá-
trica no cenário psiquiátrico flumi-
nense e, por se situar no IPUB, uma 
instituição que possui grande repre-
sentatividade junto ao meio psiquiá-
trico do Rio de Janeiro e, em certa 
medida, do Brasil. Desde sua funda-
ção, em 1938, o IPUB tem sido uma 
referência não apenas em termos de 
tratamento psiquiátrico como, e prin-
cipalmente, de pesquisa e ensino de 
psiquiatria, o que mantém esta insti-
tuição muito atualizada junto às mo-
dificações ocorridas em sua área de 
atuação. O estudo deste Programa 
visa à compreensão de seu contexto 
de fundação, à identificação dos prin-
cipais nomes ligados a esta instituição 
– fundadores e membros – e à análise 
dos artigos publicados por este Pro-
grama no Jornal Brasileiro de Psi-
quiatria em uma série intitulada Série 
Psicofarmacologia, surgida em 1992 e 
extinta no ano de 1999. Neste traba-
lho especificamente, apresentaremos 
nossas análises acerca dos artigos da 
Série Psicofarmacologia. Desse mo-
do, o recorte temporal deste trabalho 
compreende o período de existência 
da Série Psicofarmacologia, que vai 
do ano de 1992 ao ano de 1999. Dian-
te de nossos propósitos, selecionamos 
como referenciais teóricos dois auto-
res: Ludwik Fleck e Bruno Latour. Se 
por um lado, pretendemos apreender 
de Bruno Latour sua metodologia de 
estudo das ciências modernas, o que 
significa, transpondo para nosso cam-
po de estudo, procurar ouvir os atores 
do campo por nós estudados em seus 
próprios termos, familiarizando-nos 
com seus conceitos e seus modos de 
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conceber a doença mental e, conse-
qüentemente, o tratamento desta; pro-
curando perceber seus discursos como 
pertencentes a uma rede complexa 
que interliga uma série de atores e 
instituições que transcendem em mui-
to ao IPUB e à própria psiquiatria. 
Por outro lado, pretendemos apreen-
der de L. Fleck suas análises acerca 
da construção do conhecimento cien-
tífico que possui uma forte ênfase na 
construção do conhecimento médico, 
que possui particularidades em rela-
ção aos outros campos do conheci-
mento, que acreditamos ser ainda 
mais acentuadas no caso da psiquia-
tria, nosso objeto de estudo.  
Palavras-chave: História; Psiquiatria; 
Brasil. 
Fonte de financiamento: Bolsista Fio-
cruz. 
 
Brasil-Alemanha: a medicina men-
tal e o kraepelianismo nas relações 

científicas internacionais  
(1903-1939) 

 
Pedro Felipe Neves de Muñoz 

Cristiana Facchinetti 
(COC/FIOCRUZ) 

 
O presente trabalho versa sobre a me-
dicina mental nas relações médico-
científicas e intelectuais entre Brasil e 
Alemanha na primeira metade do sé-
culo XX, tendo como ponto de parti-
da a recepção de Kraepelin em nosso 
país, sob a atuação do Dr. Juliano 
Moreira, no período em que ele este-
ve à frente Hospício Nacional de Ali-
enados (HNA), entre 1903 e 1930. 
Moreira foi o principal estudioso da 
psiquiatria alemã e responsável por 
difundir as idéias de Kraepelin, no 
meio médico brasileiro. Através do 
trabalho iniciado por Moreira, vemos 
que o diálogo entre a comunidade 
médica brasileira e alemã se desen-

volveu, incorporando novos atores. 
De um lado, aproximação entre teutos 
e brasileiros fazia parte de um proces-
so de internacionalização das ciências 
e da medicina que fomentou um im-
portante intercâmbio médico-cientí-
fico e acadêmico entre Brasil e Ale-
manha. Por outro, refletia uma agenda 
de trabalho específica de cada país, 
sob motivações e interesses nacio-
nais, no qual a psiquiatria/neurologia 
teria um papel integrante. 
Moreira foi um personagem central 
para entendermos o processo de mu-
danças no paradigma psiquiátrico bra-
sileiro. Suas viagens pela Europa, em 
especial sua relação com os países de 
língua alemã e o reconhecimento ob-
tido pela psiquiatria nacional e inter-
nacional tiveram impacto sobre a mu-
dança, no Brasil, do modelo do alie-
nismo francês para o psiquiátrico 
alemão. 
Assim, este trabalho tem como obje-
tivo analisar a circulação da ciência 
psiquiátrica alemã no Brasil no início 
do século XX. Para tanto, investiga-
mos a apropriação das teorias e práti-
cas propostas por Émil Kraepelin fei-
ta pelo Dr. Juliano Moreira, bem co-
mo do grupo de médicos formados 
em torno dele, entre os anos de 1903 
e 1938. Além disso, o trabalho pre-
tende apresentar como Kraepelin foi 
selecionado no repertório médico-
mental existente no período, levando-
se em consideração o contexto políti-
co e científico de sua inserção, as 
lutas internas pelo poder do HNA e, 
ainda, a Reforma Passos. Nossa hipó-
tese é de que a psiquiatria seguiu o 
direcionamento da medicina geral, 
buscando aproximar a ciência psi-
quiátrica do viés biológico e experi-
mental indicado pela ciência alemã, 
que suplantara a francesa nas faculda-
des de medicina locais e que o traba-
lho de Moreira, em articulação com a 
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teoria organicista das moléstias men-
tais, deve ser inserido num projeto 
maior do controle das epidemias na 
capital federal e das doenças morais-
degenerativas, como o alcoolismo e a 
sífilis. 
Para além da atuação de Juliano Mo-
reira, nosso estudo busca problemati-
zar a atuação de outros médicos da 
Sociedade Brasileira de Psiquiatria, 
Neurologia e Medicina Mental e da 
Liga Brasileira de Higiene Mental, 
principalmente, Henrique Roxo, Re-
nato Kehl, Afrânio Peixoto e Antonio 
Austregésilo na divulgação e interna-
cionalização da psiquiatria e da neu-
rologia brasileira, especialmente, no 
período do entre-guerras. Dessa for-
ma, almejamos recompor as relações 
entre esses médicos e os psiquiatras e 
neurologistas alemães de Berlim, 
Hamburgo e, principalmente, Muni-
que, sem perder de vista o contexto 
histórico que se relaciona com o obje-
to deste trabalho.  
O período do entre-guerras revela 
uma grande aproximação da Alema-
nha com a América Latina em virtude 
das consequências da Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918) e das imposi-
ções do Tratado de Versalhes: perda 
das colônias, dificuldades financeiras, 
biocote da ciência alemã, entre outras. 
De um lado, percebemos que a ciên-
cia foi um importante instrumento da 
diplomacia cultural alemã. Por outro 
lado, devemos lembrar que se trata de 
um período em que os nacionalismos 
se tornaram exacerbados, seja nos 
debates nacionais, seja nas disputas 
internacionais. Por essa via, acompa-
nharemos os desdobramentos da esfe-
ra da política na ciência e da medicina 
mental, em virtude da emergência da 
Era Vargas, no Brasil, e do Nacional-
Socialismo, na Alemanha. 
Em suma, podemos dizer que nossa 
questão é pensar como se articulou e 

se desenvolveu o processo de inter-
câmbio científico, intelectual e aca-
dêmico, entre médicos brasileiros e 
alemães, seja no âmbito das institui-
ções asilares (HNA), seja no âmbito 
acadêmico (PO/FMRJ e Sociedades 
médicas). Para tanto, analisaremos 
um conjunto documental composto 
por notícias de jornal da época; Rela-
tórios Ministeriais (Ministério da Jus-
tiça e Negócios Interiores e Ministé-
rio das Relações Exteriores); docu-
mentos diplomáticos do Arquivo do 
Itamaraty; congressos de medicina; 
livros e compêndios médicos; perió-
dicos médicos especializados, especi-
almente, os Arquivos Brasileiros de 
Neuriatria e Psiquiatria, Arquivos 
Brasileiros de Higiene Mental e a 
Revista Médica de Hamburgo. 
 
Palavras-chaves: História da psiquia-
tria; Internacionalismo Científico; Re-
cepção de Kraepelin; Degeneração; 
Nação. 
Fonte de Financiamento: CAPES. 
 
A popularização das Neurociências 
e suas implicações na construção de 

subjetividades na  
contemporaneidade 

 
Tatiana Regina de Andrade Soares 

(UERJ) 
 

A crescente popularização de estudos 
das neurociências nos últimos anos 
em consonante evolução com os 
exames de neuroimagem têm levado 
informações flexibilizadas do meio 
científico para o âmbito de alcance de 
diversas camadas da população mun-
dial. Acrescenta-se a essas “verdades” 
das neurociências no que se refere aos 
processos de subjetivação na contem-
poraneidade o uso de categorias diag-
nósticas, os estigmas, os “rótulos” 
informais e consequentemente um 
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grande peso na identidade social do 
indivíduo. A partir disto, observa-se 
que a profusão de notícias onde o 
cérebro possui centralidade na con-
cepção de indivíduo incide sobre os 
modos de construção de subjetivida-
des e processos de individualização. 
Por meio desses saberes e descobertas 
científicas provindos da área biomé-
dica, dos saberes psicológicos, da 
utilização de diagnósticos classifica-
tórios e da psicologização dos modos 
de ser, novas configurações e formas 
do indivíduo constituir-se são forjadas 
através de produção de subjetividades 
ligadas a esta lógica. A semiologia 
médica/psicopatológica, o estatuto 
das síndromes e entidades nosológi-
cas e sua validade no meio psi atribu-
em à dinâmica humana na sociedade 
moderna referências simbólicas e 
sentidos atrelados às condutas sociais. 
Ainda no contexto desta realidade as 
atuais discussões dentro do campo da 
neurodiversidade levantam questões 
acerca do homem e seu lugar no 
mundo onde os modos de existir não 
são encaixados simplesmente dentro 
da noção de doença ou de uma nor-
malidade. Podemos citar como um 
exemplo disto a contestação por mo-
vimentos de autistas que questionam 
a categoria diagnóstica, defendendo a 
ideia de diferença/vivência subjetivas 
em contraposição a uma doen-
ça/deficiência que necessita de trata-
mento. É de grande relevância a com-
preensão do impacto que tais deter-
minações podem causar na sociedade 
e na cultura onde verifica-se que atra-
vés da ideia de neuroplasticidade que 
tem sido vendida nos moldes do mo-
delo neoliberal há uma concepçãode 
um reducionismo da experiência sub-
jetiva humana à condição cerebral do 
indivíduo e através desta atribuição 
há possibilidade de um possível favo-
recimento de uma patologização dos 

comportamentos sociais por meio da 
medicalização da vida, ou seja, de 
uma submissão dos modos de estar no 
mundo e da subjetividade contempo-
rânea à lógica médica através da atri-
buição a uma causalidade orgânica às 
condutas sociais. É importante ressal-
tar que dentro dos elementos e grupos 
universalizantes onde o indivíduo é 
categorizado há sempre algo que es-
capa a essas determinações.  Os mo-
delos classificatórios criados têm efei-
to na forma como o indivíduo se au-
topercebe e se concebe e a este fenô-
meno Ian Hacking atribui o conceito 
de “biolooping”, condição em que os 
processos de classificação interagem 
com o substrato biológico dos traços 
pessoais e modos de ser. O objetivo 
deste estudo não se resume apenas a 
apontar a relevância de uma revisão 
crítica e investigativa sobre o contex-
to da saúde mental na sociedade mo-
derna, na verdade busca relacionar 
elementos da história dos saberes do 
campo da psicologia e também no 
campo da saúde coletiva, visa apontar 
aspectos relevantes da influência da 
propagação de saberes científicos das 
neurociências no processo de constru-
ção da experiência subjetiva e de 
identidades na modernidade. A meto-
dologia utilizada foi de revisão bibli-
ográfica com pesquisa operacionali-
zada através de busca de artigos em 
bases de dados SciELO Brasil revi-
sando pesquisas científicas que abor-
dassem os seguintes temas: neuroci-
ências e cultura, neurodiversidade e 
construção de subjetividades. Através 
do presente estudo que analisa a for-
mação de subjetividades acompanha-
da historicamente da construção dos 
saberes psicológicos cabe destacar a 
importância de um olhar para o sujei-
to que abandone a simplicidade da 
concepção de saúde/doença mental e 
neurotipicidade, onde possa ser ado-
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tada uma perspectiva ampliada do 
homem como ser dotado de possibili-
dades e potencialidades que rompem 
determinadas expectativas de confi-
guração de comportamentos, ou seja, 
que estão para além de categorizações 
e correlatos neurais. 
Palavras-chave: neurociências, medi-
calização, produção de subjetividades 
contemporâneas. 
 

Considerações sobre o método da 
Psicologia em Tetens: o conceito de 

Selbstgefühl 
 

Monalisa Maria Lauro 
Saulo de Freitas Araujo 

(UFJF) 
 

Ainda que seja possível notar um re-
novado interesse pelo pensamento do 
filósofo alemão Johann Nicolas Te-
tens (1738-1807), especialmente nas 
três últimas décadas, este pode ser 
qualificado como um empreendimen-
to restrito às suas discussões sobre o 
desenvolvimento humano ao longo da 
vida (Entwicklungspsychologie der 
Lebensspanne). Entre os estudos que 
reconhecem a relevância de Tetens no 
desenvolvimento histórico da psico-
logia, encontram-se menções à sua 
enfática atuação em defesa de uma 
investigação empírica das faculdades 
mentais ― rigorosa e autônoma em 
relação à investigação fisiológica ―, 
à tripartição da alma e à sua insistên-
cia no caráter ativo e espontâneo da 
vida mental, sem, contudo, serem 
acompanhadas de uma análise caute-
losa e consistente da sua concepção 
de psicologia empírica. Acreditando, 
portanto, que permanecem lacunas na 
compreensão do vocabulário psicoló-
gico e dos métodos de observação 
empírica ― introspecção e experi-
mento ― admitidos por Tetens, o 
presente trabalho tem por objetivo 

discutir o seu método introspectivo de 
investigação psicológica ― referido 
como Selbstgefühl. Este trabalho in-
tegra-se à pesquisa “A psicologia em-
pírica e sua relação com a filosofia 
em Johann Nicolas Tetens”, ainda em 
desenvolvimento junto à linha de 
pesquisa “História e Filosofia da Psi-
cologia” do Programa de Pós-
Graduação em Psicologia da Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora e ao 
“Núcleo de Pesquisa em História e 
Filosofia da Psicologia” (NUHFIP). 
Em sua execução, nossa análise con-
centra-se na principal obra de Tetens, 
a saber: Philosophische Versuchen 
über die menschliche Natur und ihre 
Entwickelung (Ensaios filosóficos 
sobre a natureza humana e seu de-
senvolvimento), publicada em 1777, 
bem como na consulta às fontes se-
cundárias relevantes à compreensão 
das diferentes concepções de intros-
pecção presentes no século XVIII. 
Embora reconheça os obstáculos 
apontados à observação empírica da 
alma ― sejam eles decorrentes do 
sujeito observante, inerentes à nature-
za do objeto em estudo ou atrelados 
aos procedimentos de generalização 
―, Tetens considera a observação das 
modificações da alma através do Sel-
bstgefühl como o mais avançado mé-
todo empírico e acredita poder corri-
gir ou minimizar as suas dificuldades 
por meio da sistemática repetição da 
mesma observação, tanto em condi-
ções semelhantes quanto distintas. 
Além disso, entende que, por ocorrer 
em conformidade com o espírito da 
ciência natural de sua época, esse 
estudo introspectivo da alma permite 
determinar as leis de formação e de 
ação das atividades anímicas, quando 
suplementado por deduções racionais. 
Apesar de estar expressamente afir-
mado no prefácio dos Ensaios Filosó-
ficos o seguimento do método empre-
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gado por John Locke (1632-1740) em 
seu estudo do entendimento, Tetens 
parece afastar-se de Locke em sua 
compreensão da introspecção ou sen-
tido interno. Ele refere-se ao sentido 
interno a partir do termo Selbstgefühl, 
entendido como capacidade anímica 
de sentir (fühlen) as modificações 
internas que têm sua causa na própria 
alma. Para uma compreensão mais 
precisa desse conceito, é necessário 
ter em mente a peculiar concepção de 
poder receptivo da alma (Empfängli-
chkeit) admitida por Tetens. A recep-
tividade é entendida, em sua função 
cognitiva, como suscetibilidade às 
impressões dos objetos externos (Em-
pfindung) e aos efeitos anímicos ime-
diatos (Gefühl) e, em sua função afe-
tiva, como sensibilidade (Empfin-
dsamkeit) ao prazer e desprazer. Ape-
sar de não implicar uma independên-
cia entre essas funções ― pois a vida 
afetiva acompanha a representativa e 
a volitiva ―, esta diferenciação de 
modos de sentir, permite-nos esclare-

cer o caráter representativo e restrito 
de Gefühl, ao qual convêm unicamen-
te estados anímicos que se relacionam 
com a auto-observação interna. Por 
fim, cabe acrescentar que Tetens afas-
ta-se da concepção de auto-relação 
abstrata e mediada por conceitos ― 
expressa, por exemplo, no conceito de 
Selbstbewusstsein ―, ao vincular a 
autoconsciência ao Selbstgefühl, um 
conhecimento empírico e imediato de 
si mesmo. Com base nestas conside-
rações, espera-se contribuir para uma 
melhor compreensão do método in-
trospectivo em Tetens, promovendo, 
simultaneamente, uma avaliação mais 
precisa de sua relevância na história 
da psicologia e uma compreensão 
mais consistente do conhecimento 
psicológico no século XVIII. 
 
Palavras-Chave: História da Psicolo-
gia, Johann Nicolas Tetens, Método 
Psicológico, Selbstgefühl. 
Fonte de Financiamento: CAPES-
Reuni. 

 

Sessão 4. Histórias da Formação Psi 
 

Bibliometría e historia de las prác-
ticas académicas locales: el caso de 

la psicología en Colombia 
 

Bruno Jaraba 
Asociación Colombiana de 

Facultades de Psicología 
Yuri Jack Gómez Morales 

Universidad Nacional de Colombia 
 
La importancia de las publicaciones 
académicas en el proceso de institu-
cionalización de las disciplinas es 
ampliamente reconocida por los 
responsables de las políticas de 
ciencia y tecnología, así como por los 
investigadores en estas áreas y por los 

historiadores de la ciencia, todos los 
cuales encuentran en el análisis 
cuantitativo de estas publicaciones – 
la bibliometría – un invaluable instru-
mento para evaluar, describir o anali-
zar las dinámicas de la actividad 
académica en un determinado campo 
del saber. Sin embargo, en el caso de 
los países confinados a la periferia 
científica los estudios bibliométricos 
emprendidos con una perspectiva 
histórica resultan bastante escasos, 
debido a la falta de sistematización de 
una gran parte de la producción 
científica local, que sólo hasta muy 
recientemente empezó a incluirse en 
sistemas de referenciación e indexa-
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ción. Debido a este vacío de infor-
mación, los estudios sobre producción 
científica nacional suelen presentar un 
panorama en el que la vigorosa y 
creciente actividad académica con-
temporánea contrasta con un pasado 
casi vacío de realizaciones científicas. 
En el caso de la ciencia colombiana, 
la psicología parece ajustarse por 
completo a esta norma, pues desde 
mediados de los 90 experimentó un 
crecimiento que no es exagerado 
llamar explosivo en sus diversos 
indicadores de actividad académica, 
entre ellos, muy notoriamente, la 
edición de revistas académicas y la 
producción de artículos de investi-
gación. Sin duda entre los factores 
que explican tal fenómeno se encuen-
tran algunas particularidades propias 
de la disciplina, pero es también 
indudable que las causas más eficaces 
del mismo tienen que ver con dos 
agendas de política pública que 
confluyeron en promover la pro-
ducción científica en Colombia: la 
política de ciencia, tecnología e 
innovación y la política de asegura-
miento de la calidad en la educación 
superior. 
Tratar de comprender con una pers-
pectiva histórica la situación actual de 
la investigación en psicología reali-
zada en Colombia fue el objetivo de 
la investigación en la que se enmarca 
la presente contribución, en la cual 
presentaremos algunas notas metodo-
lógicas de lo que implica realizar 
estudios históricos con base en meto-
dologías bibliométricas junto con los 
más relevantes resultados del estudio 
que propician una reflexión tanto 
sobre las trayectorias de las comu-
nidades científicas latinoamericanas 
como sobre los efectos que sobre las 
mismas comunidades tienen las 
políticas de ciencia y tecnología en 
boga actualmente. 

Dos aspectos distinguen metodoló-
gicamente este trabajo: por un lado 
recurrió a la recolección directa de 
datos bibliométricos en fondos docu-
mentales, mediante lo cual se 
reconstruyó un importante componen-
te de la investigación psicológica 
realizada en Colombia antes de los 
90. Además, los datos bibliométricos 
así obtenidos fueron analizados desde 
una perspectiva sociológica, en 
particular desde el modelo de 
construcción social de la tecnología, 
propuesto por Pinch y Bijker, de 
modo que se concibió la revista 
académica como un artefacto funcio-
nal a los intereses de diversos grupos 
sociales involucrados en su pro-
ducción, circulación y consumo. Así, 
este estudio muestra las transforma-
ciones tanto de la comunidad de la 
psicología colombiana como de otros 
grupos relacionados a lo largo de casi 
medio siglo, transformaciones refleja-
das en el diseño y en los modos de 
publicación de las revistas acadé-
micas en el área. 
La conclusión del estudio invita a la 
moderación del desmesurado optimis-
mo que parece caracterizar la mayoría 
de diagnósticos al respecto y a reem-
plazarlo por la reflexión en cuanto a 
los fines de las políticas científicas en 
nuestros países, pues si bien se ha 
incrementado exponencialmente la 
producción, se han consolidado pro-
yectos editoriales y se ha logrado 
vincularse con redes internacionales 
de comunicación científica, no resulta 
tan claro que ellos se fundamente en 
una correlativa consolidación de la 
comunidad académica de la psico-
logía local, en términos de una inte-
gración más orgánica de la produc-
ción y el consumo de conocimiento 
científico. 
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Palavras-chave: Bibliometría, Jour-
nals, Políticas de Ciencia y Tecno-
logía, Políticas de Calidad en la 
Educación Superior. 
Fontes de financiamento: Asociación 
Colombiana de Facultades de Psicolo-
gía – ASCOFAPSI. 
 
Contributos para uma introdução à 

história da “afirmação” da  
psicologia em Portugal 

 
Teresa Sousa Machado 

 
A criação do ensino superior oficial 
em Psicologia – em Portugal – tem 
lugar em 1976, após a “Revolução de 
Abril”. Não quer isto dizer que “não 
havia” Psicologia em Portugal previ-
amente. Pretendemos mostrar, nesta 
comunicação, como antes da institu-
cionalização do ensino da Psicologia 
em Portugal, esta exercia já o seu 
fascínio em autores e instituições di-
versas; e como se destacam, no início 
do séc. XX, à semelhança do que 
acontecia na restante Europa, autores 
e investigações de psicologia experi-
mental, dignas da história da Psicolo-
gia. Entre estes, Alves dos Santos e 
Sílvio Lima destacam-se como pio-
neiros no estudo experimental da 
memória, e contributos relativos à 
pedagogia. Alves dos Santos faz histó-
ria ao criar o 1º laboratório de Psico-
logia experimental em 1913, na Fa-
culdade de Letras, na Universidade de 
Coimbra, e publica, em 1923, o Ma-
nual “Psicologia experimental e Pedo-
logia”, com o objetivo de divulgar 
resultados experimentais de investi-
gações, com alcance científico, reali-
zadas no laboratório. É ainda aponta-
do como principal autor da reforma 
do ensino primário em 1911. A sua 
concepção de que a educação seria o 
principal fator de regeneração da na-
ção, e as preocupações que exprime 

relativamente às condições de ensino 
público e (necessidade) de assistência 
às crianças em risco social/moral, 
traduzem clarividência relativamente 
aos processos e condições inerentes 
ao desenvolvimento humano – tal 
como, bem mais tarde, as investiga-
ções no campo da psicologia do de-
senvolvimento mostrariam. Sílvio 
Lima, publica, na mesma Faculdade, 
em 1928, a primeira dissertação de 
doutoramento em Psicologia realizada 
em Portugal; abordando, nesse traba-
lho, o estudo teórico e experimental 
da memória. Destaque-se que o traba-
lho conducente à tese foi orientado 
por Claparède, P. Bovet e Helène 
Antipoff (sendo esta uma educadora 
brasileira, que viria a convidar Cla-
parède para o Brasil em 1930). Alves 
dos Santos e Sílvio Lima atestam não 
só o pioneirismo de investigações 
experimentais no campo da psicolo-
gia, como a influência da Universida-
de de Coimbra ao acolher autores que 
buscaram, particularmente no meio 
francófono, inspiração e ensinamen-
tos. Ambos, a seu tempo, estagiaram 
no Instituto Jean Jacques Rousseau, 
em Genebra, tornando-se familiares 
das concepções do grande mestre E. 
Claparède, sobre educação, desenvol-
vimento e necessidade fundamental 
de estudar o “funcionamento da men-
te”. No campo do estudo experimen-
tal da memória, questões colocadas 
por Sílvio Lima (em 1928), como, por 
exemplo, “O que diferencia uma re-
cognição verdadeira de outra falsa?”, 
ou “Que fatores afetam o grau de cer-
teza que a recognição envolve?”, e a 
leitura de relatos de um dos seus es-
tudos experimentais – e.g., o estudo 
de memória com crianças de 9-10 
anos – independentemente das inter-
pretações (possíveis) na época, são 
extremamente clarividentes, como 
esperamos mostrar confrontando com 
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investigações contemporâneas sobre o 
estudo da sugestionabilidade interro-
gativa em crianças. Também os rela-
tos dos resultados experimentais de 
Alves dos Santos (1923), se bem que 
não interpretados na altura pelo autor, 
antecipam pontos significativos que 
mais tarde serão abordados de modo 
mais consistente em estudos experi-
mentais de memória. Se destacamos 
estes autores de Coimbra, pela sua 
originalidade e marco nos estudos 
experimentais de processos psicológi-
cos, não significa que outros, como, 
por exemplo, Faria de Vasconcelos, 
docente a partir de 1920, na Faculda-
de de Letras de Lisboa, não sejam 
igualmente relevantes para a afirma-
ção da Psicologia em Portugal; crian-
do em 1925, o Instituto de Orientação 
Profissional; e as suas preocupações 
no campo da pedagogia sobressaiam 
no início do séc.XX. Impõe-se, toda-
via, sempre assunção de opções (que 
se querem credíveis e justificadas) 
quando fazemos história de qualquer 
passado que nos é significativo. O 
destaque para autores que, na década 
de 1920, marcam estudos experimen-
tais de psicologia, em Portugal, visa 
também salientar as preocupações 
pelo cariz científico a imprimir aos 
estudos da área, numa época, note-se, 
em que tais estudos surgem inseridos 
nas Faculdades de Letras das Univer-
sidades. Também esta contextualiza-
ção merecerá ser explicitada; até por-
que se distancia de uma outra orienta-
ção em estudos de cariz psicológicos 
– também dessa época – mas que 
ocorrem em contexto médico, a partir 
da psiquiatria e/ou na saúde pública (e 
que não abordaremos neste trabalho). 
Convirá referir, mesmo que breve-
mente, as influências históricas para o 
desenvolvimento da psicologia em 
Portugal, fora do contexto especifi-
camente académico. No período entre 

a IGG e IIGG a psicologia começou a 
ser valorizada no contexto militar – 
sendo o já referido Instituto de Orien-
tação Profissional (IOP), pioneiro em 
estudos na área sensorial, psicomoto-
ra, bem como nas primeiras aplica-
ções de Testes Papel e Lápis, em re-
crutas para o serviço militar (década 
de 1940); prosseguindo, nos anos 
subsequentes, trabalhos de seleção 
para tarefas específicas dentro do 
exército, e levando à criação, em 
1960, do Centro de Estudos Psicotéc-
nicos do Exército, com o objetivo de 
criar Centros de seleção. Este objetivo 
será adiado, pois a história de uma 
ciência e suas aplicações é, também 
ela, cativa de outras condicionantes 
histórico-sociais e, em 1961, iniciam-
se, em Angola, os anos da Guerra 
Colonial, ficando o Centro sobrecar-
regado com tarefas de seleção e exa-
mes de avaliação psicológica. Esta 
referência poderá parecer marginal na 
nossa comunicação, mas gostaríamos 
de deixar a ideia de que também, “fo-
ra do contexto académico” a psicolo-
gia se foi instalando em Portugal. 
Filiação Institucional: Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação – 
Universidade de Coimbra – Portugal 
 

Fontes para uma História da  
Recepção da Instrução Programa-
da na Universidade Federal de Mi-

nas Gerais 
 

Eustáquio José de Souza Júnior 
Rodrigo Lopes Miranda 

Cezar Alves Costa 
Sérgio Dias Cirino 

(UFMG) 
 

Este estudo compõe parte de pesquisa 
em andamento no Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universi-
dade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) que investiga os processos 
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de recepção da Instrução Programada 
(IP) na UFMG. O objetivo geral da 
pesquisa em curso é caracterizar e 
analisar as apropriações da IP na 
UFMG entre as décadas de 1960 e 
1980. Neste trabalho são apresentadas 
informações iniciais oriundas do 
acesso à parte das fontes eleitas inici-
almente, indicando a circulação da IP 
na UFMG. A IP é uma tecnologia de 
ensino que implica na divisão do con-
teúdo de ensino em segmentos enca-
deados chamados módulos. Cada mó-
dulo termina com uma questão a ser 
respondida preenchendo lacunas ou 
escolhendo a resposta dentre alterna-
tivas apresentadas ao estudante. Se a 
resposta está correta o aluno passa ao 
próximo módulo. Se a resposta está 
errada, sucedem-se três situações, a 
depender do tipo de programação: a) 
a resposta correta é fornecida pelo 
programa; b) o aluno é convidado a 
rever módulos anteriores ou c) o alu-
no pode ser encaminhado para a exe-
cução de outros módulos complemen-
tares. A presença de material biblio-
gráfico de IP produzido na UFMG 
consistiu em ponto de partida para a 
pesquisa em andamento, fomentando 
e emergência das seguintes questões 
seminais: 1) quais as obras de IP dis-
poníveis no acervo de bibliotecas da 
UFMG? 2) Quais os campos de co-
nhecimento foram abordados pela IP 
na UFMG? 3) Em quais unidades da 
UFMG os textos relacionados à IP 
estão alocados? 4) Quais níveis edu-
cacionais se valeram de material ba-
seado em IP? No Brasil, Carolina 
Martuscelli Bori (1924-2004) é con-
siderada figura importante na introdu-
ção e consequente regionalização dos 
aportes da IP. Bori atuou na amplia-
ção do escopo da IP formando na, 
pós-graduação, educadores que con-
ceberam programas de ensino em 
psicologia, biologia, física, matemáti-

ca, engenharia, arquitetura, ensino 
técnico e alfabetização de crianças, 
dentre outros campos. A dissemina-
ção da tecnologia da IP no Brasil se 
evidencia na progressão do número 
de publicações brasileiras sobre IP 
entre as décadas de 1960 e 1970 e 
uma brusca diminuição a partir da 
década de 1980. Estas informações 
apontam para o processo de recepção 
e circulaçãoda IP em âmbito brasilei-
ro, embora destes dados não tenham 
emergido, a princípio, aplicações da 
tecnologia da IP no contexto UFMG. 
Este aspecto contrasta com a presença 
de material bibliográfico na universi-
dade, assim como a presença de autor 
do campo da IP vinculado à UFMG. 
Para subsidiar a investigação recorre-
se ao campo da história da psicologia, 
sustentada pelo conceito de recepção. 
Nos estudos de recepção o foco de 
investigação de uma produção literá-
ria se desloca da autoria para proces-
sos de produção de novos conceitos 
emergentes da comunidade receptora. 
Esta recepção se dá em uma comuni-
dade que se movimenta mediante a 
certo horizonte de expectativas, que 
condiciona a prevalência de certa es-
tética literária num dado contexto 
social e histórico. Tal estética permite 
a incorporação do novo a partir do já 
conhecido. Deste modo, além dos 
aspectos cognitivos implícitos na re-
cepção de um artefato cultural como a 
IP, um objeto de conhecimento tam-
bém é caracterizado afetivamente, 
vinculando-o a uma expectativa con-
dizente à rede de tensões sociais entre 
indivíduos. Como fontes foram elei-
tos materiais catalográficos do acervo 
bibliográfico da UFMG.  O acesso às 
fontes se deu via sistema eletrônico 
de consulta ao acervo e os resultados 
apontaram para 34 publicações cata-
logadas sob o indicador “Instrução 
Programada” e 17 com “Programmed 
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Instruction”. O acervo localizado se 
estende por 6 áreas de conhecimento, 
a saber: educação (neste campo, são 
localizados também os textos destina-
dos ao ensino de aportes da própria 
IP), administração de empresas, saú-
de, estatística, ensino de línguas e 
ensino de música. Foram localizados 
52 autores com obras em IP no acer-
vo, dentre os quais detectaram-se du-
as autorias institucionais. As obras se 
encontram distribuídas em 16 das 27 
bibliotecas universitárias. Estes dados 
preliminares indicam que, a IP consti-
tui vertente não explorada pela histo-
riografia nacional, embora haja indi-
cativos de sua aplicação em âmbitos 
educativos diversos. O movimento 
seguinte implicará na caracterização 
regional das apropriações sofridas 
pela IP pela comunidade UFMG. 
 
Palavras-chave: Instrução Programa-
da; UFMG; Recepção; História da 
Psicologia; História da Educação. 
Fontes de Financiamento: CAPES, 
CNPq e FAPEMIG. 
 

Setor de Psicologia Social da 
UFMG e suas memórias 

 
Marcela Alves de Abreu 

Ana Maria Jacó-Vilela 
(UERJ) 

 
Este trabalho apresenta uma narrativa 
sobre o Setor de Psicologia Social da 
Universidade Federal de Minas Ge-
rais, resgatando a constituição do en-
sino da Psicologia Social nesta Uni-
versidade e o seu desenvolvimento 
como teoria e prática profissional. O 
estudo compreendeu o período de 
1964, início do Setor, até o ano de 
1992, data em que foi aprovado o 
Mestrado em Psicologia na UFMG, 
momento em que vários integrantes 
do Setor mudaram para outros Depar-

tamentos ou Universidades, compre-
endendo-se assim, como momento 
final do grupo. Assim, objetiva a apli-
cação da metodologia historiográfica, 
a partir de análise de documentos e 
entrevistas, visando a compreensão 
das condições da emergência do gru-
po, o desenvolvimento de suas ativi-
dades práticas e teóricas, seu percurso 
e, os motivos pelos quais este grupo 
não permaneceu. Recuperando atra-
vés da memória oral e documental, 
um momento vivido pela Psicologia 
Social em Minas Gerais onde prolife-
raram ideias, projetos e estudos da 
área. 
O Setor de Psicologia Social da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais 
iniciou suas atividades no ano de 
1964. Desde sua fundação, o Setor 
produziu uma grande diversidade de 
projetos e atividades, tanto com traba-
lhos de dinâmica de grupo, interven-
ção psicossociológica, psicologia co-
munitária, saúde mental, saúde coleti-
va. O Setor se construiu como um 
espaço de fomento para pesquisa e 
estudo, proporcionando uma visão 
crítica sobre a atuação do psicólogo, 
agregando a participação de professo-
res e estudantes. Trazia em sua con-
cepção uma abertura para participa-
ção, o que permitia a parceria com 
profissionais e com outras áreas de 
conhecimento e projetos interdiscipli-
nares. No período de 1964-1973, os 
trabalhos eram voltados para deman-
das institucionais, tanto para treina-
mento, como para dinâmica de grupo 
e intervenção psicossociológica. Em 
1968, foi estabelecido o convênio 
com a Embaixada Francesa e o grupo 
de sociólogos e psicólogos da Associ-
ation pour la Recherche et l´interven-
tion Psychosociologiques (ARIP), 
possibilitando a visita de autores co-
mo Max Pagès (1968), André Levy 
(1969), George Lapassade (1972), 
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Pierre Fedida (1974). No início da 
década de 1980, quando eclodiam os 
movimentos da Reforma Psiquiátrica 
e da Reforma Sanitária, o Setor estava 
consonante com estes movimentos, 
tanto por que seus integrantes partici-
pavam ativamente dessas mobiliza-
ções, como pelas atividades e pesqui-
sas que desenvolviam desde os anos 
de 1970. Na saúde mental, destaca-se 
o projeto Guimarães Rosa, realizado 
no Hospital Psiquiátrico Instituto Ra-
ul Soares, entre 1980 a 1984 e o Gru-
po Operativo no Hospital Galba Vel-
loso (HGV), em 1985 e 1986. Já no 
campo da saúde coletiva, evidencia-se 
o Projeto Metropolitano e o Projeto 
do Internato Rural de Psicologia em 
Montes Claros. Em 1983, o Projeto 
Metropolitano, criado e coordenado 
pelo Professor Cornelis Stralen, visa-
va o estágio de estudantes de Psicolo-
gia, juntamente com alunos do curso 
de Medicina, em postos de saúde da 
cidade de Belo Horizonte. Já, o Proje-
to do Internato Rural de Psicologia 
em Montes Claros, que ocorreu nos 
anos de 1985 e 1986, tinha os mes-
mos objetivos, de realização de aten-
dimentos em postos de saúde e no 
hospital psiquiátrico da cidade de 
Montes Claros, Minas Gerais. Em 
1985, com a criação da regional Mi-
nas Gerais da Associação Brasileira 
de Psicologia Social, o Setor participa 
da criação da regional e a ampliação 
da associação nacionalmente, com o 
objetivo de fortalecer o conhecimento 
e divulgação dos trabalhos em Psico-
logia Social no país. Vários de seus 
integrantes assumem a diretoria naci-
onal, no período de 1986-1988, apoi-
ando tanto na divulgação de artigos e 
trabalhos, como na articulação de 
redes entre pesquisadores e trabalha-

dores da área. No ano de 1989, pela 
Resolução nº 25/88 do Conselho Uni-
versitário, já funcionava o Mestrado 
em Psicologia da UFMG, inicialmen-
te com duas áreas de concentração: 
Desenvolvimento Humano e Proces-
sos Psicossociais. Em 1991, o projeto 
teve modificações e a CAPES apro-
vou o curso de Mestrado em Psicolo-
gia com Área de Concentração em 
Psicologia Social. No mesmo mo-
mento em que a Psicologia Social da 
UFMG ganha legitimidade como pós 
graduação, o grupo do Setor ‘já não é 
o mesmo’. Vários professores inte-
grantes do Setor desvinculam da Psi-
cologia no ano de 1992, transferindo-
se para outros cursos e outras Univer-
sidades. 
Durante o período em que esteve em 
atividade, e que aqui é recortado de 
1964 a 1992, o Setor funcionou como 
um espaço de integração entre áreas, 
como sociologia, filosofia, história, 
saúde, promovendo conhecimento, 
críticas e possibilidades para articula-
ção de novas formas de pensar a atua-
ção do psicólogo social. O diálogo 
que foi estabelecido por este grupo 
proporcionou tanto para professores 
como para alunos uma grande diver-
sidade de conhecimento de teorias e 
práticas na área da Psicologia. O Se-
tor durante todo o período que existiu 
passou por várias fases, vários rear-
ranjos. Muitos integrantes saíram, 
outros iniciaram. E nessas mudanças, 
novos encontros, novos desafios. 
Atualmente, para os ex-integrantes 
que participaram, o que permaneceu 
são lembranças de um grupo que sou-
be criar, reagir. 
 
Palavras-chave: Setor, Psicologia 
Social, memória 

 

Sessão 5: Colônias e hospícios 
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Contribuição para a história da 
reforma psiquiátrica mineira a  

partir da trajetória institucional de 
Cezar Rodrigues Campos 

 
Hernani Luís Chevreux Oliveira  

Coelho Dias 
Vitor Augusto 

Francisco Matheus Machado  
de Barros 

Camila Augusta dos Santos 
Mariana Augusto de Jesus 

Michelle Aguilar Dias Santos 
Marcela Alves de Abreu 

(UFMG) 
Renata Trad Campos (Centro de tec-
nologia em Saúde/Secretaria Munici-

pal de Saúde de Belo Horizonte) 
Maria Stella Brandão Goulart 

(UFMG) 
 

Este resumo visa apresentar os dados 
parciais da pesquisa intitulada “Cezar 
Rodrigues Campos e a Reforma Psi-
quiátrica Mineira” em desenvolvi-
mento desde novembro de 2010 pela 
equipe do Laboratório de Direitos 
Humanos e Transdisciplinaridade 
(LADHT) do Departamento de Psico-
logia da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais e financiada pela Funda-
ção de Amparo à Pesquisa de Minas 
Gerais. A pesquisa se propõe a resga-
tar a história do processo de Reforma 
Psiquiátrica mineiro nas décadas de 
60, 70, 80 e 90 do século XX. Isso se 
dará através do estudo da trajetória do 
psiquiatra, gestor público e militante 
da luta antimanicomial, Cezar Rodri-
gues Campos. O estudo proposto se 
insere no domínio referente à história 
das instituições de saúde mental e na 
dimensão da História Social. Esta 
pesquisa expressa o compromisso do 
Grupo com os usuários dos serviços 
de saúde mental, com os militantes da 
Reforma Psiquiátrica e com os profis-

sionais que se dedicam a área e cons-
titui-se como um esforço interdisci-
plinar e interinstitucional na tentativa 
de recuperar a trajetória do psiquiatra 
através da catalogação e análise dos 
documentos provenientes de seu 
acervo pessoal. O acervo que está 
sendo constituído contém documentos 
referentes a vida profissional, cultu-
ral, pessoal e familiar de Cezar Ro-
drigues Campos. Os procedimentos 
concernentes à categorização, organi-
zação e análise documental do mate-
rial adquirido se apoiam na teoria da 
arquivística que corroboram para a 
normatização e padronização quanto 
ao tratamento de cada documento. 
Ademais, a arquivística nos implica 
no desafio de lidar com a questão do 
tempo (“quando”) e da circunstância 
(“como”) em que os documentos fo-
ram adquiridos, produzidos e os por-
quês de serem guardados. Assim, ca-
da documento tem sido classificado 
de forma a preservar sua temporali-
dade e o contexto em que foi produ-
zido. Refletimos, então, acerca da 
relevância política, social e cultural 
das iniciativas, relações e concepções 
(teóricas e ideológicas) de um deter-
minado sujeito/ator sociopolítico em 
relação ao contexto social inserido. O 
estudo intensivo do material docu-
mental permite demonstrar que os 
menores indícios e pormenores po-
dem ser reveladores de uma realidade 
social mais ampla. A figura de Cezar 
Rodrigues Campos surge: como um 
ator que circula e articula em diversos 
cenários institucionais relevantes para 
a formação do Movimento de Refor-
ma Psiquiátrica de Minas Gerais – III 
Congresso Mineiro de Psiquiatria, 
Hospital Galba Veloso, Instituto Raul 
Soares, Hospital Espírita André Luís, 
Escola de Saúde Pública, Casa de 
Saúde Santa Clara, Fundação Hopita-
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lar de Minas Gerais, Centro de Estu-
dos Ulysses Pernambuco, Universi-
dade Federal de Minas Gerais, Asso-
ciação Mineira de Psiquiatria, SUS-
BH, etc. Desepenhando funções sinte-
tizadas como sendo de atividade clí-
nica, docência, pesquisa e gestão. Os 
documentos apontam para as ativida-
des como médico e psiquiatra, profes-
sor, diretor de hospital e superinten-
dente, consultor de serviços em saúde 
mental em outras cidades mineiras, 
além de secretário de Saúde de Belo 
Horizonte. O resgate da trajetória 
político-institucional de Cezar Rodri-
gues Campos valoriza a história da 
reforma psiquiátrica mineira e marca 
a força de uma relevante liderança 
que se empenhou na implantação pro-
jetos de grande alcance social como 
por exemplo: a criação dos primeiros 
serviços substitutivos ao atendimento 
a Saúde Mental (1993), os CERSAMs 
(Centro de Referência a Saúde Men-
tal), e na elaboração da Lei Estadual 
11. 802, de 18 de Janeiro de 1995, 
que “dispõe sobre a promoção da Sa-
úde e a Reintegração Social do Porta-
dor de Sofrimento Mental: determina 
a implantação de ações e serviços de 
saúde mental substitutivos aos hospi-
tais psiquiátricos e a extinção pro-
gressiva destes; regulamenta as inter-
nações, especialmente a involuntária, 
e dá outras providências”. O material 
adquirido para construção do acervo 
de Cezar Rodrigues Campos inicial-
mente era composto de 21 caixas ar-
quivo.Contabiliza-se, atualmente, 600 
(seiscentos) documentos já tratados, 
lidos, organizados, devidamente ar-
mazenados e classificados. Esta clas-
sificação -revista e refinada geraram 
um banco de dados. Utiliza-se o pro-
grama Access da Microsoft Corpora-
tion como sistema de gerenciamento 
de dados que permite realizar desde 
operações simples de consulta e res-

gate das informações, como também, 
para empreender análises históricas e 
a disponibilização para pesquisa pú-
blica. Um dos principais produtos da 
pesquisa é a ampliação e detalhamen-
to da cronologia de vida do psiquiatra 
em questão, com a datação e ligação 
de cada documento do acervo com a 
descrição de eventos e acontencimen-
tos da vida de Cezar Rodrigues Cam-
pos e da Reforma Psiquiátrica minei-
ra. Sinaliza-se um esforço relevante 
para a área de história da psicologia, 
que vitaliza a pesquisa documental e 
tece articulações entre as dimensões 
macro e micro sociais. 
 
Palavras-chaves: Saúde Mental, Cezar 
Rodrigues Campos, história da Re-
forma psiquiátrica Mineira. 
 

La recepción de la Teoría de la 
Comunicación Humana en la Ar-
gentina: diálogos entre el Mental 

Research Institute y el Lanús. 
 

Florencia Adriana Macchioli 
(UBA – CONICET) 

 
A partir de la década de 1960 pueden 
rastrearse en la Argentina diversos 
modos de abordar al grupo familiar 
como objeto de intervención psi 1 , 
entre ellos la familia entendida como 
sistema. Esta acepción comenzó a 
circular por los ámbitos porteños, así 
como en otros países, a principios de 
los sesenta a partir de los desarrollos 
del Mental Research Institute (MRI), 
también conocido como la Escuela de 
Palo Alto. El interés de este trabajo 
reside en rastrear las vías de implan-
tación de dichas investigaciones  nor-
teamericanas en la Argentina.  
                                                             
1 Referido a lo psicológico en sentido amplio, 
incluyendo en esta acepción a los saberes y 
prácticas psiquiátricas, psicoanalíticas y psi-
cológicas. 
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Esta recepción tendrá ciertas caracte-
rísticas locales que hará que se vincu-
le en sus inicios la teoría mencionada 
con la terapia familiar y “el Lanús”, 
uno de los Servicios de Psicopato-
logía de hospitales generales más re-
nombrados en el período trabajado, 
ambos encarnados principalmente en 
la figura de Carlos Sluzki. 
Con este objetivo se presentará en 
primera instancia la recepción como 
instrumento metodológico, para luego 
dar lugar al recorrido entre Norteamé-
rica y Argentina de los momentos de 
producción, difusión, recepción y 
apropiación de la Teoría de la Comu-
nicación Humana. En este trabajo 
asimismo, el interés se centrará en el 
modo en que dicha teoría encontró en 
Acta Psiquiátrica y Psicológica de 
América Latina su ámbito de difusión 
por excelencia en el terreno meridio-
nal. Las páginas de esta publicación 
en particular, han sido el escaparate 
desde su fundación en 1954 hasta 
mediados de los setenta de innumera-
bles propuestas innovadoras en salud 
mental, posicionándose como el ór-
gano de difusión de la psiquiatría re-
formista de los cincuenta a los setenta 
en la Argentina.  
El presente trabajo se inscribe en el 
marco de la historia intelectual. En 
particular, se presentarán algunos 
aspectos de los estudios sobre recep-
ción como herramienta historiográfica 
imprescindible en los desarrollos ar-
gentinos, caracterizados por dialogar 
con los aportes y tradiciones del he-
misferio norte (ya sean europeos o 
norteamericanos). Éstos se centran en 
el modo de apropiación, mediación e 
implantación de lecturas y traduccio-
nes, determinantes en el ámbito cultu-
ral local en el que la inmigración, la 
recepción de saberes y usos y una 
mirada orientada siempre al norte, 
imprimen no sólo en el ámbito disci-

plinar, sino en el social, político y 
cultural, un sello definitivo.  
A la luz de las categorías de recepción 
propuestas se puede establecer el 
momento de producción  alrededor 
del artículo norteamericano “Toward 
a theory of schizophrenia” (1956) de 
Bateson, Jackson, Haley y Weakland, 
en el que por primera vez se concep-
tualiza el “doble vínculo” y se lo arti-
cula con una teoría de la esquizofre-
nia basada en la comunicación huma-
na y la interacción familiar.  Por otra 
parte, el momento de difusión de este 
conjunto de ideas se ubica en Prag-
matics of human communication 
(1967), de Watzlawick, Beavin y 
Jackson, en el marco del MRI.  
No obstante, a lo largo del trabajo 
puede ubicarse a Carlos Sluzki en un 
entramado bastante peculiar, que lo 
coloca prácticamente como el princi-
pal receptor y difusor de la teoría de 
la comunicación humana en la Argen-
tina. Vía Eliseo Verón (referente de la 
recepción de Lévi-Strauss en la Ar-
gentina), halló en sus lecturas de 
principios de la década de 1960 el 
artículo “Toward a theory of schi-
zophrenia”, hecho que lo llevó a con-
tactarse directamente con el grupo del 
Mental Research Institute en Palo 
Alto, y a transformarse en uno de los 
más notables divulgadores de las ide-
as de dicho equipo. Los intereses de 
Sluzki tanto respecto al vínculo entre 
individuo-sociedad (con la familia 
como el principal eslabón entre am-
bos), como a su profundo cuestiona-
miento a la psiquiatría acorde al mo-
vimiento de la salud mental, encuen-
tran en las ideas norteamericanas res-
puestas que difundiría rápidamente. 
Entre la diversidad de roles que ocupó 
pueden hallarse los de profesional, 
científico, intelectual, traductor, edi-
tor, jefe de redacción, compilador, 
intérprete y divulgador. A partir de 
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distintas vías, como las páginas de 
Acta, las traducciones de las obras de 
Bateson (en artículos y libros), el pre-
facio de Teoría de la comunicación 
humana en la traducción al castellano 
de 1971, la compilación de diversos 
artículos norteamericanos en Interac-
ción Familiar (título incluido en una 
colección dirigida por Sluzki, y pro-
logado por él), las diversas conferen-
cias en que presentó estas ideas (el 
Coloquio de 1965 “Familia y enfer-
medad mental” y la apertura y confe-
rencias del Primer Congreso de Pato-
logía y Terapéutica del Grupo Famili-
ar en 1970, por citar sólo dos casos), 
su trabajo clínico y la formación de 
profesionales e investigaciones en el 
Lanús, se coloca en el lugar privilegi-
ado de difusor de lo que se daría en 
llamar la “terapia sistémica” en la 
Argentina, dando lugar a diversos 
modos de apropiación en los años 
subsiguientes. 
 
Palabras clave: historia, familia, psi-
coterapia, sistema, Argentina 
Fuentes de financiamiento: Instituto 
de Investigaciones, Facultad de Psico-
logía UBA - CONICET 
 
 
Las Colonias a principios del siglo 
XX en Argentina. Relevamiento 

Institucional 
 

Magali Jardon 
UBCYT, Universidad de Buenos 

Aires 
 

Este trabajo se propone dar cuenta de 
una novedosa modalidad asilar en 
Argentina a principio de siglo XX, la 
novedad es tanto a nivel edilicio co-
mo de tratamiento. Se historizarán las 
primeras instituciones psiquiátricas en 
Argentina que adquirieron el diseño 

de Colonias, son instituciones que 
están funcionando en la actualidad.  
Para abordar este trabajo se procederá 
al estudio de fuentes primarias y 
secundarias utilizando la metodología 
de análisis discursivo (Narvaja de 
Arnoux), se contextuará el momento 
histórico abordado (Gino Germani). 
En 1853 bajo la presidencia del 
General Roca (1880- 1886) se sancio-
nó la Constitución Argentina, en ella 
se explicitaba que el gobierno fomen-
taría la inmigración europea quitando 
todo tipo de restricciones y limita-
ciones en la entrada en el territorio 
argentino de los extranjeros que 
quisieran trabajar la tierra, mejorar las 
industrias e incluso enseñar diversas 
ciencias. Si bien se ofrecían facilida-
des los inmigrantes también debían 
adoptar las normas y valores de la 
sociedad de aquellos años. 
Considerando el gran impacto 
político, social y económico que trajo 
aparejada la gran oleada de inmigra-
ción, el Estado implementó diversas 
políticas para hacer frente a la foca-
lización de la inmigración concen-
trada en Buenos Aires. Junto con ello 
quedó al descubierto la necesidad de 
dar una solución a los nuevos habi-
tantes que resultaban problemáticos 
para integrarse al orden social. Un 
ejemplo de esto fue la creación del 
Servicio de Observación de Alienados 
en buenos Aires. 
Los grandes Hospicios de Buenos 
Aires tanto de hombres como de 
mujeres se poblaron de extranjeros tal 
como lo indican las estadísticas de la 
época y se corrobora con el releva-
miento de las historias clínicas. 
Una figura destacada fue el doctor 
Domingo Cabred quien presidió la 
Comisión de Hospitales y Asilos Re-
gionales por más de veinticinco años. 
Mediante la Ley de Previsión y Asis-
tencia Social Nº 4953, promulgada el 
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28 de julio de 1906 logró llevar a 
cabo cuantiosas construcciones desti-
nadas a la salud, dirigida a pacientes 
tuberculosos, alienados, palúdicos, 
alcohólicos, deficientes mentales y 
morales, leprosos y enfermos genera-
les. Este proyecto fue presentado en 
el Congreso de la Nación por el Dr. 
Manuel Montes de Oca siendo el 
presiente de la Nación el Dr. José 
Figueroa Alcorta. 
Loas Colonias relevadas que com-
prendiendo este proyecto fueron las 
siguientes: 
1) Colonia Nacional de Alienados en 
Open Door (hoy Colonia Cabred),  
2) el Asilo de Alienados de Oliva, 
Provincia de Córdoba 
3)  Asilo Colonia Regional Mixto de 
retardados de Torres (actualmente 
Montes de Oca), Provincia de Buenos 
Aires 
4) el Asilo Colonia de Olivera, 
Provincia de Buenos Aires (de Lellis, 
M., Rosetto, J., 2009) 
Estas instituciones tienen en común 
una modalidad novedosa para la 
época, además de descomprimir a los 
grandes Hospicios se puso en práctica 
en el tratamiento en libertad (Open-
Door), con doble influencia: de Pinel 
en Francia, y de Conolli en Escocia 
ambos bajo el lema de "Non-restrain", 
el cual consistía en la supresión de 
todo medio de contención mecánica, 
como el uso de la sujeción, el encierro 
y la vigilancia. Los guardianes no 
sólo vigilaban al enfermo sino que 
debían acompañarlo sin lesionarlo.  
Se privilegio la laborapia, es decir el 
trabajo como tratamiento terapéutico,  
lo cual se expresa en la cantidad de 
pabellones y sectores construidos en 
cada Colonia para tal fin. El lema del 
dispositivo open door era libertad y 
trabajo. 
A nivel de la construcción edilicia de 
estas colonias, en su mayoría, fueron 

realizadas por los mismos pacientes. 
Efectivamente no poseían muros que 
cercaran a la Colonia. En el caso del 
Asilo Colonia Regional Mixto de 
Retardados de Torres los pabellones 
estaban separados por jardines, según 
Cabred, dando la impresión de un 
pequeño pueblo. 
Conclusiones: 
Según el relevamiento institucional 
realizado las colonias fueron creadas 
para dar batalla al hacinamiento de 
los grandes hospicios de la capital, sin 
embargo a través del novedoso 
método open door se pretendía 
brindar una renovada mirada al trata-
miento asilar. Esto se ve reflejado en 
que cada colonia cuenta con su 
proyecto particular que la identifica 
como institución y la diferencia de las 
otras aunque todas coinciden la 
modalidad de puertas abiertas y están 
subsumidas al lema “no coerción, no 
restriain”.  
El Estado apoyó la creación de los 
establecimientos que se mantenían 
por sí solos y a su vez descomprimía 
a los hospicios y alojaba nuevos 
pacientes.  Es decir que la construc-
ción de las colonias a principios de 
siglo XX fue solidaria con las polí-
ticas sociales y económicas del 
Estado. 
 
Palavras-chave: Historia, Psicología, 
Open door 
Financiamento: UBACYT 
 

Uma análise dos tratamentos ado-
tados no Hospital Psiquiátrico São 
Pedro no período de 1884 a 1952 

 
Daniel Prates Baldez 

Rosane Azevedo Neves da Silva 
(UFRGS) 

 
No momento em que se discute Psi-
quiatria e História, ganha enfoque o 



Anais do X Encontro Clio-Psyché 
Instituições, Psicologia, História 

UERJ, 17 a 19 de outubro de 2012   ISSN: 1982-632X 

63 

questionamento acerca de como se 
constrói o conceito de “loucura”. 
Avalia-se que a concepção de “anor-
malidade” está enraizada em precei-
tos sociais dependentes de um con-
texto histórico vigente. Aquilo que 
numa época é definido como desvi-
ante de uma conduta “normal” acaba 
por constituir motivos de internação 
psiquiátrica e excluir do convívio 
coletivo os “desprezados” pela soci-
edade. E essa discussão sobre de que 
maneira se forma a definição de pa-
tológico tem norteado a pesquisa 
“Patologias nos modos de ser crian-
ça e adolescente: uma análise dos 
motivos de internação no Hospital 
Psiquiátrico São Pedro”. Esta etapa 
da pesquisa tem por objetivo o estu-
do dos tratamentos adotados no 
Hospital São Pedro anteriores e coe-
xistentes ao advento da Psicofarma-
cologia, que emerge na década de 
1950, estabelecendo uma relação en-
tre as terapêuticas adotadas e os fato-
res sociais e históricos que produ-
zem o conceito do “anormal”. Por 
meio de uma fundamentação meto-
dológica de caráter documental, são 
revisados prontuários de internação 
datados do século passado, além de 
relatórios dos primeiros diretores do 
antigo Hospício São Pedro e de do-
cumentos do acervo da instituição. 
Sob uma perspectiva genealógica 
foucaultiana, são investigadas as te-
rapêuticas adotadas, numa tentativa 
de compreender de que maneira se 
pensava a loucura e quais dispositi-
vos legitimavam a forma como o sa-
ber médico se impôs acerca do as-
sunto. De acordo com os relatórios 
da instituição, encontramos, desde a 
fundação do Hospital, duas princi-
pais terapêuticas: a física e a moral. 
Em relação aos tratamentos físicos, 
constam os seguintes: o uso das ca-
misas de força e dos manguitos co-

mo forma de contenção; a adoção 
das celas “solitárias” como forma de 
isolamento; a banhoterapia para pa-
cientes agitados; a malarioterapia 
para sifilíticos; as três formas de in-
sulinoterapia – a mitigada para paci-
entes catatônicos, a indutora de co-
ma para esquizofrênicos e a associa-
da ao eletrochoque para a esquizo-
frenia paranoide; a convulsoterapia 
induzida por cardiozol endovenoso; 
a sonoterapia gerada pela eletrocon-
vulsoterapia. Quanto ao tratamento 
moral, encontramos várias referên-
cias à valorização do trabalho como 
terapêutica médica, em especial nas 
atividades agrícolas, de carpintaria, 
na padaria, na confecção de roupas, 
dentre outras. Além disso, também 
são discutidos os antigos conceitos 
biopsicotipológicos que demarcaram 
o saber médico no século XX, base-
ados nos biotipos hipocráticos e de 
Kretschmer. Ambos são encontrados 
nos prontuários da instituição. Cabe 
frisar que no momento em que se 
analisam os discursos que constroem 
o saber médico, deve-se ter em men-
te que existem relações de saber e 
poder que, em determinado período 
histórico, ditam um modelo de ver-
dade. As transformações na psiquia-
tria não podem, então, ser encaradas 
sob um aspecto evolutivo, como se 
as novas descobertas científicas 
substituíssem antigas concepções re-
trógradas, ultrapassadas. O saber 
psiquiátrico deve ser compreendido 
como produto de disputas entre dis-
tintos discursos e relações de poder. 
E como resultado dessas disputas, 
legitima-se uma verdade vigente que 
toma valor científico. As concepções 
médicas que ditam a idéia de saúde 
mental, portanto, não são verdades 
estáticas; elas sofrem, na realidade, 
influência de uma visão cu ltural 
dinâmica. Enfim, esse estudo busca 
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compreender a relação estabelecida, 
à época, entre o diagnóstico médico 
e o tratamento adotado, numa hipó-
tese final de que essa relação entre 
terapêuticas físicas e morais persiste 
sistematicamente na psiquiatria con-
temporânea. Esse trabalho encontra-
se relacionado ao primeiro eixo te-
mático do evento: Histórias da insti-
tucionalização de saberes e práticas 
psi. A atividade será elucidada por 
meio de uma apresentação oral. Essa 
parte da pesquisa é financiada por 
bolsa CNPq. 
 
Palavras-chave: Anormalidade, Tra-
tamentos psiquiátricos, Biotipos, 
História 

 
O ideário preventivista nas propos-
tas de intervenção em saúde men-
tal: uma reflexão a partir do dis-

curso da Liga Brasileira de Higiene 
Mental 

 
Cauí Oliveira 

Renata Heller de Moura 
(UEM) 

 
A discussão acerca da prevenção em 
saúde mental é bastante polêmica, 
sendo questionável a viabilidade de 
propostas preventivista nesse campo, 
tamanhas as variáveis envolvidas em 
um campo tão complexo e subjetivo. 
No entanto, notamos atualmente, um 
discurso de cunho preventivista no 
campo da saúde mental. Em 2010, por 
exemplo, foram publicados 44 textos 
abordando este tema, de acordo com a 
base de dados Lilacs. Fruto de uma 
Iniciação Científica, este trabalho 
focou seus esforços na busca dos an-
tecedentes desse discurso. Baseando-
se na obra “Medicina preventiva” 
(Lavell e Clark, 1958), Caplan (1964) 
aplicou o pensamento preventivista na 
área de psiquiatria, em seu livro 

“Princípios da Psiquiatria Preventi-
va”. Percebemos, entretanto, a pre-
sença do ideário preventivista no 
campo da saúde mental no Brasil em 
períodos anteriores à década de 1960. 
Encontramos discursos e propostas de 
prevenção em saúde mental nas pu-
blicações da Liga Brasileira de Higie-
ne Mental (LBHM). A LBHM surgiu 
no início do século XX, no contexto 
de desenvolvimento do pensamento 
higienista no Brasil. Uma constante 
preocupação da LBHM era a de pre-
venir os males mentais por meio da 
propagação de cuidados com a higie-
ne mental, buscando o desenvolvi-
mento de hábitos saudáveis moral e 
mentalmente para a formação do Bra-
sil como uma grande nação. E é sobre 
a LBHM e mais precisamente, sobre 
seus periódicos oficiais - os Arquivos 
Brasileiros de Higiene Mental 
(ABHM) -, nos anos de 1925 a 1935, 
que recaiu o foco deste trabalho, no 
intuito de, na identificação do ideário 
preventivista no campo da saúde 
mental de então, compreender esse 
pensamento no âmbito da higiene 
mental da época. O distanciamento 
histórico-temporal permitiu-nos uma 
análise dos fenômenos passados cir-
cunscritos na rede de relações sociais 
de então, proporcionando-nos uma 
percepção dos avanços, equívocos 
e/ou limitações dos mesmos. Da aná-
lise dos ABHM depreendeu-se que, 
para propagar o discurso de preven-
ção, eram utilizados: discursos escri-
tos em periódicos (os próprios 
ABHM), discursos orais – por vezes 
transcritos nos ABHM – em confe-
rências, debates e palestras nos mais 
diversos meios sociais e nas próprias 
Clínicas de Eufrenia e discursos radi-
ofônicos. Outra maneira de difundir 
os ideais preventivistas se deu por 
meio das propostas legislativas, com 
fins de estimular determinados hábi-
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tos considerados adequados a uma 
sociedade mentalmente hígida. 
Igualmente eram diversos os âmbitos 
de intervenção da LBHM. Agia-se 
sobre a formação de hábitos e costu-
mes na infância, sobre a estrutura 
educacional e familiar. Realizava-se a 
orientação eugênica para os matrimô-
nios e sobre aspectos hereditários da 
população. Havia também preocupa-
ção com a seleção de imigrantes que 
viriam para o Brasil. Combatia-se o 
alcoolismo, o tabagismo, a criminali-
dade, a vagabundagem. Havia preo-
cupação ainda com o que era propa-
gado pela imprensa e demais meios 
de informação/entretenimento. Era 
grande a preocupação com moléstias 
infecciosas, com destaque para tuber-
culose e sífilis, muito associadas, en-
tão, a acometimentos mentais. Agindo 
em todas essas frentes, a LBHM aca-
bou inscrevendo-se como um disposi-
tivo de controle e disciplinamento 
social, contribuindo para legitimar um 
discurso normatizador, baseado na 
concepção de um “tipo psicossocioló-
gico ideal” para a formação de uma 
nação saudável. O não entendimento 
histórico das contradições sociais 
como consequência da forma de pro-
dução material da vida na sociedade 
capitalista, levou os membros da 
LBHM a localizarem os problemas de 
“ajustamento social” nos próprios 
indivíduos. Aqueles que não se “ajus-
tavam” não o faziam porque eram 
destituídos desse “tipo psicossocioló-
gico ideal”, condizente com a socie-
dade. Nesse sentido, prevenindo-se os 
“maus hábitos e costumes” de hoje, 

superar-se-iam os desajustes mentais, 
morais e mazelas sociais do amanhã. 
Destarte, o discurso preventivista ser-
viu para escamotear as contradições 
sociais e identificar os males da Na-
ção ao indivíduo “fraco física e men-
talmente”, legitimando uma concep-
ção naturalizada de saúde mental. 
Essa concepção, que mantém certa 
hegemonia no campo “psi” até os dias 
atuais, está fundamentada na ideia de 
que a saúde mental possui uma dinâ-
mica própria, que independe do mo-
vimento do conjunto das relações 
humanas e do modo de produção na 
vida dos homens. Essa visão analisa a 
saúde mental como um fato que se 
explica por si só, no imediatismo das 
relações. Entendemos que essa con-
cepção contrapõe-se ao processo de 
reforma psiquiátrica brasileira em 
curso no país, contribuindo para a 
manutenção de uma normatização da 
saúde mental, mesmo fora das insti-
tuições psiquiátricas clássicas. De-
senvolvemos, portanto, uma pesquisa 
qualitativa, cuja análise empreendida 
baseou-se em uma concepção históri-
ca, entendendo os fenômenos como 
produtos das relações sociais de um 
determinado período. Esse trabalho 
faz parte dos estudos realizados pelo 
GEPHE - Grupo de Estudos e Pesqui-
sas sobre o Higienismo e Eugenismo 
– inscrito e financiado pelo CNPq e 
propõe-se à exposiçãovia pôstersob 
oeixo temático “Reflexões historio-
gráficas e história dos saberes psi”. 
 
Palavras-Chave: Prevenção, Saúde 
Mental, Higienismo, Higiene Mental. 

 
Sessão 6: Profissionalização das práticas psi 

 
As Santas Casas de Misericórdia na 

Estrada Real 

Aline Moreira Gonçalves 

Maria Stella Brandão Goulart 
(UFMG) 

O presente trabalho é um recorte de 
uma pesquisa de mestrado em anda-
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mento que investiga a História das 
Santas Casas de Misericórdia na as-
sistência à saúde mental na região 
mineira da Estrada Real durante os 
séculos XVIII e XIX. Tal pesquisa se 
faz relevante principalmente pela par-
ticipação das Santas Casas de Miseri-
córdia no processo histórico de cons-
tituição da assistência psiquiátrica em 
Minas Gerais. As Santas Casas de 
Misericórdia existentes no Brasil e 
em Minas Gerais, tiveram um papel 
ativo desde o início do período colo-
nial no acolhimento aos sujeitos com 
agravos à saúde ou com alguma 
“queixa social”. Do período colonial 
até os dias de hoje, muitas mudanças 
foram realizadas na assistência a saú-
de mental no Brasil, contudo, pouco 
se conhece sobre as Santas Casas de 
Misericórdia na política de assistência 
psiquiátrica brasileira, principalmen-
te, no que se refere às Misericórdias 
mineiras. Fato, este, pouco estudado. 
Temos como objetivo principal inves-
tigar as questões históricas, políticas e 
sociais que perpassam a atuação das 
Santas Casas de Misericórdia na as-
sistência a saúde mental nas regiões 
mineiras que fazem parte do circuito 
da Estrada Real durante os séculos 
XVIII e XIX. Os principais objetivos 
específicos são: realizar um levanta-
mento sistemático sobre as Santas 
Casas de Misericórdia que existiram 
em Minas Gerais, ao longo da Estrada 
Real, bem como o período de funcio-
namento destas; identificar terapêuti-
cas associadas à assistência aos doen-
tes mentais no período demarcado; 
investigar o lugar da “Misericórdia” 
nas ações do Estado sobre as Santas 
Casas de Misericórdia e sobre a soci-
edade, naquele período. No Brasil, a 
atuação das instituições de Misericór-
dia aconteceu em duas fases: a pri-
meira compreendida no período entre 
meados do século XVIII até 1837, de 

natureza caritativa; a segunda, no 
período de 1838 a 1940, com preocu-
pações de natureza filantrópica (Pano-
rama, 1999). Ao se falar das Santas 
Casas é impossível não se perguntar 
quanto ao papel da “Misericórdia”, 
nas ações do Estado. Sabe-se que a 
Igreja Católica exerceu grande in-
fluência sobre as decisões do Estado 
brasileiro, uma vez que a colonização 
no Brasil iniciou-se com os padres 
Jesuítas. Contudo, as instituições reli-
giosas não serviam apenas para “aco-
lher os pobres”. Estamos supondo, 
que essas instituições eram também 
utilizadas como aparatos legais do 
Estado para a instituição de uma nor-
ma moral e civilizatória. Neste senti-
do, opta-se por investigar a importân-
cia das Santas Casas de Misericórdia 
na história da política de assistência a 
saúde mental mineira, a partir dos 
caminhos delineados pela Estrada 
Real, o caminho da “colonização”, do 
“ouro e dos diamantes” traçado em 
Minas Gerais. É o caminho que pas-
sava pelo centro político-econômico 
que foi construído nos muitos anos de 
exploração das Minas Gerais ao lito-
ral, desde o século XVII, em busca 
das riquezas. Inicialmente, este cami-
nho ligava a antiga Villa Rica, hoje 
Ouro Preto, ao porto de Paraty, mas 
pela necessidade de uma via de esco-
amento mais segura e mais rápida ao 
porto do Rio de Janeiro e, também 
por imposição da Coroa foi aberto um 
"caminho novo". A rota de Paraty 
passou a ser o "caminho velho", a 
partir do século XVIII. Com a desco-
berta das pedras preciosas na região 
do Serro, a estrada se estendeu até o 
Arraial do Tejuco (atual Diamantina), 
deixando Ouro Preto como o centro 
de convergência da Estrada Real. 
Neste caminho, estão as cidades mi-
neiras onde surgem os primeiros rela-
tos de assistência ou de abrigo aos 
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sujeitos chamados “loucos”. Talvez, 
inaugurando-se assim, a história não 
oficial da assistência psiquiátrica bra-
sileira. Uma história muitas vezes 
relegada a um passado distante, entre-
tanto, não se pode esquecer que é 
somente quando olhamos para traz 
com olhares curiosos e atentos que 
poderemos compreender muitas lacu-
nas do presente. Neste sentido, esta-
mos investigando como eram os ser-
viços prestados na Santa Casa de Mi-
sericórdia de São João del-Rei aos 
alienados e nas demais Santas Casas 
existentes nesse período, em Minas 
Gerais. Que política de assistência foi 
preponderante, como os tratamentos 
aos alienados nas Santas Casas de 
Misericórdia poderiam ser descritos e 
que contribuições trazem para a histó-
ria da saúde mental em Minas Gerais 
e no Brasil. Quais os tipos de terapêu-
ticas empregadas e quais os resulta-
dos obtidos. São muitas as questões 
que se abrem e a partir delas, pode-
mos construir novas pautas para a 
discussão da história da política de 
assistência a saúde mental mineira. 
Como estratégia metodológica, utili-
zar-se-á a análise documental, anco-
rada na perspectiva de análise do dis-
curso. A análise será realizada a partir 
documentos e arquivos históricos 
referentes às Santas Casas de Miseri-
córdia das cidades de de São João del 
Rei, Ouro Preto e Diamantina. 
 
Palavras-chave: Santas Casas de Mi-
sericórdia, Assistência Psiquiátrica, 
Estrada Real 

Financiamento - CNPq 
 

Modelos en la formación en 
psicología. Incidencia de 

publicaciones y editoriales en 
cursos introductorios a la psicología 

de la UBA y UNLP: 1957 – 1982 

 
María Andrea Piñeda 

(CONICET / Universidad Nacional 
de San Luis) 

 
Desde una perspectiva historiográfica, 
se realiza un aporte al estudio del 
proceso de profesionalización de la 
psicología en Argentina. 
Se analiza la formación en psicología 
durante el período inicial de las 
carreras de psicología: 1957 – 1982, 
en dos de las universidades argentinas 
que han graduado psicólogos de 
manera más masiva: Universidad de 
Buenos Aires y Universidad Nacional 
de La Plata,  
Se indaga la incidencia de publi-
caciones y de colecciones editoriales 
en la recepción y construcción de 
modelos de psicología, psicólogo, 
ciencia y tecnología psicológica, 
prácticas e intervenciones psicológi-
cas. Se procura explorar las relaciones 
de estas construcciones con los 
modelos de universidad, Estado y 
políticas universitarias presentes en 
los diferentes momentos político – 
sociales que atraviesan el período en 
estudio. Al mismo tiempo, se analiza 
la incidencia de grupos privados en la 
formación del psicólogo en estas 
universidades nacionales. 
Como fuente primaria principal, se 
utilizó una muestra no probabilística 
de programas de cursos introductorios 
a la psicología del período 1957 – 
1982 de la UBA y la UNLP. Se 
trabajó con todos los programas 
encontrados. Se procedió al análisis 
sociobiblimétrico de las referencias 
bibliográficas, para lo cual previa-
mente se construyó una matriz de 
datos en programa Excel donde se 
almacenaron las mismas. Luego, se 
procedió al procesamiento de datos 
con programa SPSS. Para la inter-
pretación de los datos, se utilizó un 
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análisis complementario a la luz de 
otras fuentes primarias y secundarias. 
Así, se realizó una descripción de los 
autores, obras y editoriales de mayor 
incidencia en los cursos, que nos 
permitió explorar las perspectivas 
teóricas privilegiadas en el período 
así como el rol de diversas editoriales 
en la recepción de obras originales y 
traducciones. Esto nos proporcionó 
datos sobre políticas universitarias en 
materia de investigación y publi-
cación así como de políticas 
editoriales de grupos privados en el 
campo de la psicología. 
Se realizaron comparaciones entre los 
resultados obtenidos en la muestra de 
programas de la UBA y de la UNLP. 
A lo largo de todo el período en 
estudio, y a pesar del recambio 
docente registrado, se observa en la 
UNLP la recepción y construcción de 
un modelo de psicología entendida 
como ciencia del comportamiento, 
desde el que se integra una amplia 
pluralidad teórica. Entre las vertientes 
de más incidencia, en primer lugar, se 
registra la impronta predominante de 
psicologías experimentales francesas. 
En segundo lugar, hacia fines de la 
década del sesenta, se recepcionaron 
psicologías ruso – soviéticas. De 
menor incidencia, no dejaron de 
registrarse psicologías experimentales 
norteamericanas, inglesas y alemanas. 
Se visualizó un modelo de psicólogo 
como académico donde se privilegia-
ban métodos científicos tales como la 
experimentación controlada en ámbi-
tos de laboratorio, métodos genéticos, 
enfoques socioculturales, pruebas 
estandarizadas. En este marco, se 
pudo colegir un modelo de universi-
dad moderna y cosmopolita, produc-
tora de conocimiento científico según 
la agenda de grupos académicos 
internacionales de primera línea, 
sobre todo europeos. 

Por su parte, en la UBA se registró 
mayor diversidad de modelos, algu-
nas líneas de continuidad durante 
todo el período en estudio, y muchas 
rupturas coincidentes con cambios 
políticos y sociales. Si bien el modelo 
anteriormente descripto para la UNLP 
estuvo presente, también encontramos 
significativa incidencia de modelos 
clínicos, principalmente psicoanalíti-
cos. En este caso, destacamos las 
referencias a la “Psicología de la 
conducta” del argentino José Bleger 
que representa un modelo de psico-
logía fundamentada en el psicoaná-
lisis, de psicólogo como profesional 
agente de cambio, y de prácticas 
psicológicas basadas en la mirada 
clínica. Por otra parte, llama la 
atención al iniciar la década del 
setenta, la presencia de un discurso 
nacionalista y latinoamericanista en el 
enfoque científico – psicológico de 
los textos propuestos, que a su vez 
está atravesado por la dialéctica 
materialista. Desde este enfoque tan 
particular, se acusaba la ecléctica 
recepción de psicologías fenomeno-
lógicas y existencialistas, personalis-
tas, experimentales, del lacanismo y 
de la antipsiquiatría. Hacia fines de 
los setenta y principios de los ochen-
ta, se volvía a psicologías clínicas y 
experimentales, y resultaba llamativa 
la incidencia de fichas de cátedra más 
que de textos publicados. 
Se discute el alcance y las 
implicancias de todos estos modelos. 
 
Palabras clave: Formación en psico-
logía, publicaciones, editoriales, Ar-
gentina 
Fuentes de financiamiento: CONI-
CET / Universidad Nacional de San 
Luis. 
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Contextos das práticas psicológicas 
no período da oficialização da  

Psicologia no Brasil 
 

Thais de Souza Sottili 
Helena Beatriz Kochenborger Scarparo 

Luciana Oliveira de Jesus 
(PUCRS) 

 
O presente trabalho procura entender 
as práticas psicológicas em 1962, ano 
da Oficialização da Psicologia no 
Brasil, tendo em vista o contexto his-
tórico político do início da década de 
60, correspondente ao cenário global 
da Guerra Fria. Trata-se de uma temá-
tica especialmente relevante neste 
momento, uma vez que os psicólogos 
comemoram, em 2012, 50 anos de 
oficialização da profissão. Na medida 
em que consideramos as diversas 
formas de produção de conhecimento 
como práticas sociais, e por isso, poli-
ticamente comprometida, questiona-
se como a Psicologia se delineava na 
época da sua oficialização e como se 
estabeleciam suas práticas. Ao enfo-
car o ano de 1962, buscamos visibili-
zar os significados atribuídos à Psico-
logia nesse período através de maté-
rias presentes na mídia impressa e na 
historiografia sobre a época. Desse 
modo, procuramos contemplar a his-
toricidade das ideias, da linguagem 
utilizada e das ações políticas articu-
ladas à inserção nesses contextos. 
Trata-se de uma investigação de cu-
nho histórico, do tipo descritivo-
interpretativa. A pesquisa foi apoiada 
em conteúdos de um jornal de grande 
circulação na época, o Correio do 
Povo, cujos dados coletados no Mu-
seu de Comunicação Hipólito José da 
Costa, em Porto Alegre. O jornal es-
colhido é um dos mais tradicionais do 
Estado, que é editado desde 1895 até 
o presente, com expressiva penetra-
ção. No momento estudado, esse pe-

riódico era leitura usual e suas maté-
rias compunham as opiniões e os diá-
logos cotidianos da população. A co-
leta foi efetivada, a partir da seleção e 
da fotografia de todos os materiais 
referentes à psicologia, no ano de 
1962. Além da busca específica pelos 
conteúdos referidos, foram fotografa-
das também todas as capas dos jornais 
selecionados. Tal iniciativa auxiliou 
na compreensão, através do teor das 
manchetes de capa, dos contextos 
sociais e políticos que marcaram os 
temas de cada edição. Finalizado esse 
minucioso trabalho de coleta foram 
montadas as coleções de materiais, 
tendo em vista datas e temáticas. A 
partir de então, efetivamos os proces-
sos de análise e discussão dos dados. 
Para efetivar essa complexa análise 
do material coletado, lançamos mão 
da perspectiva das práticas discursi-
vas, pois acreditamos existir íntima 
relação entre enunciados e saberes, o 
que constitui os discursos como práti-
cas socialmente significativas e, ao 
mesmo tempo, a materialização das 
ações num dado tempo-território. No 
ano de 1962, as primeiras páginas do 
Correio do Povo, são centradas exclu-
sivamente na política externa. É curi-
oso observar que as notícias sobre o 
Brasil emergem apenas quando des-
crevem atividades voltadas para o 
âmbito internacional como, por 
exemplo, viagens de políticos brasi-
leiros ao exterior. Ao mesmo tempo, 
as alusões ao comunismo eram pauta 
diária do periódico. Frequentemente 
os textos traziam alusões depreciati-
vas ou, pelo menos preocupantes, em 
relação à ideologia comunista. Nas 
notícias publicadas, havia argumentos 
fundamentados em valores religiosos, 
liberais e nacionalistas (Fausto, 
2009). Todos esses indicavam pa-
drões de comportamentos a serem 
seguidos e categorizados como “bons 
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ou maus”, “certos ou errados”, “doen-
tes ou saudáveis”, “aptos ou inaptos” 
de acordo com a ideologia proposta 
pelo bloco capitalista e tendo em vista 
as ameaças de reedição de mais um 
conflito de proporções mundiais. 
Dentre os resultados da análise do 
material empírico, encontra-se a pre-
dominância de materiais voltados 
para avaliação psicológica, para o 
aconselhamento nos campos da edu-
cação e do manejo com crianças e 
adolescentes, para as atribuições de 
gênero e para o desenvolvimento de 
habilidades profissionais. Tais carac-
terísticas mostravam claramente as 
expectativas para a profissão na soci-
edade da época: fortalecer os projetos 
de progresso, pautados na industriali-
zação e no desenvolvimento econô-
mico e tecnológico. Neste contexto, 
observou-se, ainda, o expressivo atre-
lamento do conhecimento e das práti-
cas psicológicas aos padrões de nor-
malidade oriundos das ciências bio-
médicas. Destacamos a expectativa de 
corroboração de práticas voltadas 
para a legitimização de comportamen-
tos considerados normais ou patológi-
cos, adequados ou inadequados, acei-
táveis ou desviantes. Neste sentido, 
havia forte influência do conhecimen-
to produzido nos EUA e o jornal 
examinado frequentemente trazia no-
ticias de pesquisas realizadas e rese-
nhas de obras publicadas cujos conte-
údos corroboravam uma lógica de 
categorização dicotômica dos sujei-
tos: ou são normais ou patológicos. A 
partir da pesquisa, ressaltou a impor-
tância da historicidade para compre-
ensão dos processos de construção 
das práticas psicológicas. Os achados 
da pesquisa têm contribuído para que 
se procedam problematizações acerca 
da história construída, dos projetos 
sociais e dos rumos da área no País. 
Como se sabe, os esforços para com-

preensão das propostas profissionais 
em uma sociedade estão profunda-
mente articulados aos contextos de 
inserção. Como decorrência, é im-
prescindível refletir criticamente so-
bre as práticas realizadas em cada 
tempo e lugar para que possamos 
consolidar, nas experiências do pre-
sente, ações profissionais atinentes ao 
que acreditamos ser a responsabilida-
de social da psicologia brasileira.  
 
Palavras-chave: Práticas psicológicas, 
jornal, oficialização da psicologia no 
Brasil;  
Fonte de Financiamento: FAPERGS 
 
50 anos da regulamentação da pro-

fissão de psicólogo no Brasil 
 

Alexandre Trzan-Ávila  
(UERJ) 

 
O objetivo deste trabalho é apontar 
para um relato histórico da constitui-
ção da profissão de psicólogo no Bra-
sil, levando-se em consideração que 
não há uma única história da psicolo-
gia no país a ser contada e sim inúme-
ras possibilidades de contar esta his-
tória. E principalmente que a consti-
tuição e a institucionalização da psi-
cologia no Brasil não pode ser real-
mente entendida por um desenvolvi-
mento linear e contínuo, como uma 
linha do tempo, esta apenas oferece 
uma breve descrição cronológica de 
fatos, sem deixar claro a relação entre 
os nomes, fatos e acontecimentos, na 
verdade questões outras como as es-
colhas, opções e oportunidades oriun-
das das condições socioculturais e 
políticas juntamente com diversos 
poderes e forças direcionaram a forma 
e o conteúdo que a psicologia se apre-
senta e se constitui como saber em 
nosso país. Historicamente a psicolo-
gia no Brasil ao buscar autonomia e 



Anais do X Encontro Clio-Psyché 
Instituições, Psicologia, História 

UERJ, 17 a 19 de outubro de 2012   ISSN: 1982-632X 

71 

formas de atuação própria aproximou-
se de um modelo de ciência positivis-
ta, inicialmente, pela implantação de 
laboratórios de Psicologia pelo país, 
onde Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paulo e Pernambuco são palcos 
pioneiros de experiências psicológi-
cas em educação pública e no estudo 
de transtornos mentais. Posteriormen-
te há a formulação de teorias, técnicas 
e práticas capazes de se integrar ao 
projeto de desenvolvimento econômi-
co nacional, através da aplicação de 
testes e métodos de avaliação infantil 
e seleção, orientação e organização do 
trabalho. Institutos ligados à organi-
zação do trabalho incorporam os mé-
todos de seleção nas empresas, entre 
eles: IDORT/SP, ISOP/RJ, IDOV/BA 
e SOSP/MG. Porem, a psicologia não 
serve apenas para direcionar e classi-
ficar a mão de obra, pois os serviços 
sociais da indústria e do comércio 
utilizam a psicologia na formação e 
qualificação de trabalhadores. Em 27 
de agosto de 1962, o Ministério da 
Educação, ao buscar atender a de-
manda de associações de psicologia, 
encaminha projeto de lei que ao ser 
aprovado regulamenta a profissão de 
Psicólogo no Brasil através da Lei nº 
4.119. E anos depois, sob a tutela do 
governo militar, a Lei 5766 de 1971 
aprova a criação do Sistema Conse-
lhos de Psicologia, que é constituído 
pelos Conselhos Regionais de Psico-
logia, que atualmente são vinte, e o 
Conselho Federal de Psicologia. A 
função destinada ao Sistema Conse-
lhos é de orientar, disciplinar e fisca-
lizar o exercício da profissão de Psi-
cólogo e zelar pela fiel observância 
dos princípios de ética e disciplina da 
classe. Portanto essa lei que data de 
1971, ano de plena ditadura militar no 
Brasil, um dos períodos mais duros da 
história do país, visa claramente con-
trolar e vigiar a prática do profissional 

psicólogo. Nestes 50 anos de um 
campo de atuação originalmente vol-
tado às áreas clínica, escolar-
educacional e organização do trabalho 
com práticas por vezes excludentes e 
elitistas a psicologia enfrenta os anos 
duros da ditadura no país e se rein-
venta pela mobilização e passa a 
questionar práticas “psis” que afirma-
vam uma psicologia cientificista, ob-
jetiva e neutra, passando a criticar 
fortemente suas referências oriundas 
da importação de teorias psicológicas 
e a sua inadequação a realidade brasi-
leira e latino americana na medida em 
que profissionais, professores, pes-
quisadores e estudantes passaram a 
responder às demandas dos diversos 
segmentos da sociedade com os quais 
trabalhavam. Portanto a psicologia se 
consolida como uma “Psicologia Bra-
sileira” com projetos próprios de in-
tervenção e popularização, em um 
país que precisa urgente de mudanças 
sociais a psicologia passa a apoiar os 
processos de transformação da socie-
dade, a militar em favor dos Direitos 
Humanos e pelo respeito à diversida-
de. Por fim, hoje a profissão de psicó-
logo que completa 50 anos de regu-
lamentação no país no dia 27 de agos-
to de 2012, ainda está em um proces-
so de fortalecimento e potência de sua 
atuação e intervenção. Pois é possível 
que a psicologia no Brasil continue a 
desenvolver conhecimentos, técnicas 
e linguagem próprias afinadas as reais 
necessidades da população em uma 
busca conjunta por igualdade, liber-
dades democráticas e direitos huma-
nos.  

Palavras-Chave: história da psicolo-
gia, regulamentação da profissão de 
psicólogo. 

 
O Exército e a Psicologia no Brasil 

na década de 1940 
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Anne Katherine Felix Severino 

Rafael Felipe Pires Leite 
Renata Patrícia Forain de Valentim 

Ana Maria Jacó-Vilela 
(UERJ) 

 
O Brasil no começo da década de 
1940 está no período denominado 
Estado Novo, iniciado em 1937 e que 
durou até 1945, inserida na fase repu-
blicana chamada “Era Vargas”. Esse 
período foi marcado por diversas 
transformações, como a centralização 
do poder, com o objetivo de formar 
uma identidade nacional, ancorada em 
um modelo moderno e industrial. 
Neste processo o conhecimento psico-
lógico passa a ser desenvolvido prin-
cipalmente no âmbito da educação, da 
saúde e do trabalho. As principais 
ideias que antecederam e influencia-
ram essas mudanças foram o Higie-
nismo, relacionado com as práticas de 
saúde e normatização da população e 
a Eugenia, que buscava uma pureza 
da raça, sem misturas. Ambas tinham 
por função estabelecer e manter a 
ordem em um país de formação mis-
cigenada e distante dos padrões esta-
belecidos pela cultura europeia, que 
dominava o imaginário da época. O 
Exército Brasileiro foi uma das forças 
que apoiou o Estado Novo e também 
sua manutenção, além de ser uma das 
primeiras instituições brasileiras a 
encampar as teorias psicológi-
cas.Neste sentido, o objetivo deste 
trabalho é analisar a relação do Exér-
cito Brasileiro com a Psicologia e 
como esta instituição fez uso da Psi-
cologia na década de 1940. Para isto 
seguiu-se a metodologia histórica, 
tendo sido utilizadas as seguintes fon-
tes: o estudo da história do Brasil, 
observando o espaço que o Exército 
ocupa, o estudo do desenvolvimento 
da Psicologia no Brasil e o estudo de 

publicações do Exército Brasileiro 
relacionadas com campo psicológico. 
O objeto da pesquisa foi a Revista 
Defesa Nacional. Esta Revista foi 
escolhida após pesquisa na Biblioteca 
do Exército localizada no Centro da 
cidade do Rio de Janeiro, onde se fez 
o levantamento de publicações do 
Exército brasileiro para os seus pró-
prios oficiais. Tendo em vista que os 
artigos publicados nesta revista são 
escritos em sua maioria por oficiais 
de alta patente, escolhemo-la como 
objeto de nossa pesquisa. Ela foi cria-
da em 1913 e continua sendo publica-
da até os dias de hoje. Fizemos um 
levantamento de todos os artigos pu-
blicados na revista na década de 
1940, selecionando, a partir dos títu-
los, aqueles que parecem referir-se a 
temas psicológicos para serem anali-
sados. Tendo em vista a forte presen-
ça da Psicologia no âmbito da Educa-
ção naquele período selecionamos 
também artigos referentes a este tema. 
Por último, fizemos a leitura e discus-
são dos artigos selecionados. Assim 
pudemos perceber que na Década de 
1940 a maioria dos artigos apresenta 
ideias vinculadas a educação do ofici-
al, falando da responsabilidade deste 
para com o seu país, e mostrando a 
importância da moral e do patriotismo 
para esse oficial que serve de alicerce 
para a sua nação. Porém além dessas 
questões já encontramos artigos com 
temas específicos da Psicologia como 
os processos de Recrutamento e Sele-
ção. Um caso especial foium artigo de 
1946 (Psicologia- Recrutamento- Ins-
trução) que descreve um curso de 
Psicologia Militar a ser realizado no 
Exército para ajudar o oficial a ajus-
tar-se aos problemas de comando e 
subordinação, a entender sua própria 
personalidade e assim ter sucesso na 
profissão e na vida. Além disso, para 
aqueles que ocuparão cargos superio-
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res no Estado- Maior do Exército ou 
na Diretoria Geral de Ensino, por 
exemplo, o artigo detalha um curso de 
especialização que conta com um 
ponto específico sobre Psicologia 
Social no qual são discutidas a rela-
ção do individuo com a sociedade, as 
diferenças individuais, a influência do 
ambiente sobre o comportamento do 
indivíduo entre outros temas específi-
cos dessa área da Psicologia. Anali-
sando esses artigos podemos perceber 
que é dada grande importância para o 
papel da educação moral do oficial 
com grande ênfase no papel deste 
para com a nação e o peso dessa res-
ponsabilidade. Além disso, com o 

objetivo de melhorar a instrução des-
se oficial, o Exército Brasileiro, na 
década de 1940 descobre a relevância 
do ensino da Psicologia para preparar 
o profissional a lidar com as diferen-
ças individuais e ao mesmo tempo 
com o convívio em grupo, a também 
a saber se subordinar e lidar com si 
próprio estando apto a exercer suas 
funções com toda a responsabilidade 
que ela demanda.  
 
Palavras-Chave: História, Psicologia, 
Forças Armadas, Exército. 
Financiamento: CNPq, UERJ, FA-
PERJ.

Sessão 7: Formação Psi, religiosidade e educação 

Los casos clínicos del psicoanálisis. 
El problema del“análisis profano” 
entre fines de 1920 y mediados de 

1930 en Argentina 

Rosa Falcone 
Universidad de Buenos Aires 

 
Mientras que en Europa el psicoanáli-
sis habría logrado una amplia acepta-
ción y difusión entre los médicos ha-
cia 1920, en Argentina el movimiento 
psicoanalítico mantenía complejas 
relaciones con la medicina en donde 
la cuestión del “análisis profano” 
(psicoanalistas no médicos) sería cru-
cial. El interés de los psiquiatras ar-
gentinos comienza desde la segunda 
mitad de los años ´20 cuando algunos 
médicos intentan hacer un uso tera-
péutico del psicoanálisis para hacer 
frente al agotamiento del paradigma 
alienista. Desde inicios del siglo XX, 
se daba un proceso de transformación 
que iba desde el control de los aliena-

dos hacia la búsqueda de tratamientos 
especializados en un proceso de reno-
vación de las viejas estructuras asila-
res. Se comenzaba a distinguir esta-
dos leves de la enfermedad en aque-
llas patologías que no requerían inter-
nación, y el médico iniciaba el aleja-
miento paulatino del lugar de subro-
gado del orden público. En este con-
texto se iniciaba un creciente interés 
por los procedimientos psicoterapéu-
ticos y dicha preocupación derivó en 
el interés hacia el psicoanálisis, sobre 
todo en sus posibilidades terapéuticas. 
La disputa contra las prácticas tera-
péuticas surgidas al margen de la me-
dicina sería importante, y el paradig-
ma de esta defensa corporativa se 
centraba en la lucha contra el curan-
derismo. Se analizará esta problemá-
tica tomando el caso particular de 
James Mapelli en Buenos aires en un 
abordaje de los casos presentados en 
su libro La  psicoinervación (1928). 
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Palabras clave: Historia – Psicoanáli-
sis – Argentina – Casos clínicos. 

 

Rio de Janeiro (1937-1959) uma 
psicanálise possível 

Mª Teresa Saraiva Melloni 
(Escola Lacaniana de Psicanálise – 

RJ, IBMR Laureate) 

Em todos os países em que a psicaná-
lise logrou ser recebida, as caracterís-
ticas do movimento psicanalítico têm 
sido atravessadas por implicações cul-
turais locais e temporais específicas. 
A investigação acerca da trajetória 
que o discurso psicanalítico percorreu 
no Brasil, em um cenário que inclui o 
meio sociopolítico, as ciências médi-
cas e, em particular, a assistência e o 
ensino da psiquiatria, mostra-se, por-
tanto, indispensável para a compreen-
são das peculiaridades da psicanálise 
que praticamos hoje. 
Isso se torna importante, especial-
mente quando se considera que o pro-
cesso de entrada e difusão da psicaná-
lise local foi muitas vezes omitido dos 
registros sobre a história das socieda-
des de psicanálise no Rio de Janeiro. 
Vale lembrar que o esquecimento, na 
teoria psicanalítica, ocupa lugar de 
destaque como manifestação do dese-
jo inconsciente inconfessável (Freud, 
1901).  É nesse contexto que o psica-
nalista e o historiador estão compro-
metidos com a historicidade, ou seja, 
com o dizer da memória (Derrida, 
2001). 
A compreensão da situação da psica-
nálise hoje, assim como as possibili-
dades para sua inserção em novas 
organizações sociais, depende da fle-
xibilização das verdades nas quais ela 
se apoia e da desconstrução de sua 
unidade e universalidade, o que pode 

ser viabilizado pela compreensão de 
seu percurso. 
Na intenção de uma psicanálise ver-
dadeira, o meu primeiro passo foi ao 
encontro do material recolhido a par-
tir de entrevistas com os psicanalistas 
que participaram da fundação das 
primeiras sociedades de psicanálise 
no Rio de Janeiro – A Sociedade Psi-
canalítica do Rio de Janeiro (SPRJ-
1955) e a Sociedade Brasileira de 
Psicanálise do Rio de Janeiro 
(SBPRJ-1959). Esse material foi 
transcrito com o objetivo de constituir 
o “Projeto Memória” - um esforço 
para resgatar a história da SBPRJ 
comemorando o seu cincocentenário. 
Parte destas transcrições não estava 
disponibilizada à consulta e entre as 
que nos foram liberadas, encontramos 
com muita freqüência, relatos inter-
rompidos, a pedido dos próprios en-
trevistados, omissões declaradas com 
a finalidade de encobrir fatos julgados 
imorais, além de falhas de memória.  
Vale lembrar, que o discurso e a prá-
tica psicanalítica são formados pelos 
efeitos que a experiência originária de 
Freud produziu nos psicanalistas, a 
partir da posição que eles ocupam 
diante do legado simbólico de Freud. 
Portanto, ao identificar as articulações 
entre o movimento psicanalítico no 
Brasil e os projetos de nação, bem 
como com as políticas de saúde pú-
blicas, esta pesquisa permite-nos 
compreender as especificidades da 
prática e da formação das primeiras 
gerações de psicanalistas no Rio de 
Janeiro. 
Desse modo, este trabalho circuns-
creve uma história através da compo-
sição de diferentes interesses científi-
cos, políticos, sociais e econômicos 
negociados, que surgem em meio a 
processos de legitimação construídos 
nas mudanças da conjuntura política, 
como também do desenvolvimento do 
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pensamento das ciências médico-
mentais. E mostra que a psicanálise 
não escapou às relações de poder que 
seus atores estabeleceram com as in-
fluências de sua época. 

 

Manifestações da relação entre  
Psicanálise e Educação em Arthur 

Ramos 
 

Jefferson Mercadante 
(FCL/UNESP – Araraquara) 

 
O presente trabalho vem fazer coro ao 
debate acadêmico que faz entender as 
teorias psicanalíticas inter-relaciona-
das com a educação e se coloca na 
discussão por um viés histórico-críti-
co que entende a política de Arthur 
Ramos nas primeiras décadas do sé-
culo XX como cerne de um material 
psicanalítico indicado aos educadores. 
A psicanálise freudiana ganhou força 
no início do século XX, quando da 
publicação deTrês ensaios sobre a 
sexualidade, que garante a Freud o 
título de pai da Psicanálise.No Brasil, 
a interação entre a Psicanálise e o 
campo educativo – objeto deste traba-
lho, - deu-se por intermédio da políti-
ca de Anísio Teixeira (1900-1971), 
que se destacou no âmbito educacio-
nal como um dos signatários do Ma-
nifesto dos Pioneiros da Educação 
Nova, que previu os novos rumos 
políticos e filosóficos da Educação 
nacional. Foi no início da década de 
1930 que, Anísio Teixeira, Diretor da 
Instrução Pública do Distrito Federal 
- que viria a se chamar Secretaria de 
Educação - ofereceu ao médico Ar-
thur Ramos (1903-1946), o comando 
da Seção de Ortofrenia e Higiene 
Mental do Instituto de Pesquisas Edu-
cacionais. Ainda nessa década, apli-
cou-se no país, um projeto educacio-
nal que privilegiava o estudo das 

mentes infantis e a valorização das 
qualidades individuais de cada crian-
ça como instrumento de apoio na so-
lução de problemas de ordem educa-
cional.Arthur Ramos, médico psiquia-
tra e um dos principais intelectuais 
brasileiros da década de 1930, em 
defesa da aplicação das teses psicana-
líticas no terreno escolar, afirmaria 
que Freud teria mencionado os prin-
cipais pontos que fundamentariam 
uma Educação baseada na Psicanáli-
se: o recalcamento excessivo e as suas 
consequências pedagógicas, o conhe-
cimento indispensável sobre a sexua-
lidade infantil e o papel desempenha-
do pela sublimação. O presente traba-
lho pretende apresentar as devidas 
conformidades entre a hipótese da 
origem sexual das neuroses, determi-
nada em 1905 por Freud e sua aplica-
ção no terreno escolar, defendida por 
Arthur Ramos no Brasil do século XX 
e que aplicaria no país, um projeto 
educacional de cunho psicanalítico 
como instrumento de apoio na solu-
ção de problemas de ordem educacio-
nal. Assim, Ramos consolidava a im-
portância dos estudos psiquiátricos 
para a Educação, ao afirmar que, so-
mente a Psicanálise permite compre-
ender a formação do caráter individu-
al e suas falhas, possibilitando o 
acompanhamento da sua evolução e a 
compreensão de meios para o aperfei-
çoamento do comportamento das cri-
anças e resolução das dificuldades 
escolares.Verificaremos ainda, como 
Arthur Ramos, enquanto diretor da 
Seção de Ortofrenia e Higiene Mental 
do Instituto de Pesquisas Educacio-
nais, promoveu a instalação de clíni-
cas nas escolas públicas para a análise 
e posterior tratamento das crianças 
com dificuldades de aprendizagem. 
Em virtude disso, é fundamental que 
se faça uma análise em busca do elo 
inicial de trabalhos que pretendem 
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uma aproximação entre Educação e 
Psicanálise, discussão polêmica que 
ganhou força no meio acadêmico com 
pesquisas que apontam a possibilida-
de de transmissão da Psicanálise para 
fora do divã. Apontaremos, pois, a 
hipótese deste elo ter início em 1934, 
quando da publicação de Educação e 
Psicanálise, em que Arthur Ramos 
pretendia propagar a teoria psicanalí-
tica junto aos educadores, auxiliando-
os a gerir o processo de ensino e 
aprendizagem em consonância com o 
comportamento de seus alunos. A 
partir de uma exaustiva análise teórica 
e um levantamento bibliográfico pre-
ciso, indicamos como areforma de 
Anísio Teixeira, que integrou o mo-
vimento educacional escolanovista, e 
o trabalho higienista de Arthur Ra-
mos, marcaria o cenário educacional 
brasileiro a partir da década de 1930 
com projetos inovadores em oposição 
à Educação tradicional existente. Pre-
tendemos, pois, através deste traba-
lho, apontar os elos históricos de uma 
formação psicanalítica para os res-
ponsáveis pela formação e desenvol-
vimento das crianças. O trabalho 
aponta uma aproximação entre a polí-
tica de Arthur Ramos e a teoria psica-
nalítica de Freud mediante o percurso 
de inserção da Psicanálise no Brasil, 
em particular no campo da educação 
escolar, servindo-se, então, de um 
referencial histórico, para que a Psi-
canálise possa se cristalizar cada vez 
mais no âmbito educacional, capaci-
tando nossos profissionais.  
Palavras-chave:História da Psicanáli-
se, Arthur Ramos, Psicanálise e Edu-
cação. 
 

Andá com fé eu vou que a fé não 
costuma faiá: a psicologia nos se-

minários católicos dos anos 1930 a 
1950 

José Henrique Lobato Vianna 
(UERJ) 

Este trabalho pretende por em análise 
o ensino da Psicologia em seminário 
de borientação católica romana.  Nos-
so interesse é perceber como se estru-
turava a disciplina da psicologia num 
contexto social marcado pela crença 
religiosa dentro de um período histó-
rico repleto de transformações na po-
lítica, na economia, na educação na-
cional. Dentre as diferentes mudan-
ças, interessa-nos principalmente a 
relação da Psicologia com a formação 
dos membros do clero. Como era a 
formação dos seminaristas? O que a 
Psicologia poderia contribuir para 
esses propagadores de uma crença? 
Nessa transmissão do saber o que era 
ensinado e o que ficou de fora?  O 
espaço a ser pesquisado é o Seminário 
do Mosteiro de São Bento no Rio de 
Janeiro, num período histórico que 
compreende as décadas de 1930 a 
1950. Historicamente o Catolicismo 
Romano tem como base uma sólida 
estrutura hierárquica, em que o Papa é 
a liderança máxima da comunidade 
católica mundial. Dentro desse uni-
verso religioso se encontram grupos 
que se estruturam a partir de doutrinas 
particulares como no caso dos mostei-
ros, locais esses de ascese e exegese. 
Em 1545 inicia-se o Concílio de 
Trento ou Concílio da Contra-Refor-
ma, ocorre na tentativa de assegurar a 
unidade da fé, bem como a disciplina 
eclesiástica, num contexto marcado 
pela Reforma Protestante.  A criação 
dos seminários católicos, outro local 
de formação religiosa, surge como um 
dos mecanismos de controle ao avan-
ço desse movimento, bem como com 
o objetivo de melhor capacitar a for-
mação e a doutrinar de forma consis-
tente os futuros sacerdotes. Os jesuí-
tas que compunham a armada de To-
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mé de Souza, em 1549, são os que 
propagam primeiramente os “ideários 
psicológicos” no Brasil. Temas recor-
rentes da literatura dos jesuítas pro-
duzidas nesse período versam acerca 
do que denominavam paixões, tais 
como o medo, o amor, a tristeza.  No 
século XIX, com a especialização da 
Filosofia, a “psychologia” se presenti-
fica em disciplinas de várias áreas do 
saber, dentre as quais temos a teolo-
gia moral. Seguindo a metodologia 
historiográfica os procedimentos des-
ta pesquisa se basearão na análise de 
documentos, como programas de cur-
so, bibliografias, que possam apontar 
a incorporação da Psicologia ou os de 
seus conceitos teóricos no universo 
religioso, de confissão católica, mais 
precisamente em seminários do Rio 
de Janeiro. O tema do homem atra-
vessa vários discursos ao longo do 
tempo e lentamente vão surgindo no-
ções que traduzem o enigma do ente 
humano. Fernand-Lucien Mueller 
(1978) destaca que a psicologia foi 
inseparável da filosofia por pelo me-
nos dois mil anos e que esse termo, 
formado a partir das palavras 
“psyché”, alma e “logos”, razão – 
ciência/estudo da alma – e que: os 
homens nunca deixaram de discutir, 
quando não de disputar, a respeito, da 
natureza, da função e, até, da realida-
de da alma. Especificamente naquilo 
que mais nos interessa nesse trabalho 
é a visão do homem no cristianismo, 
o sacerdote. Um homem de contras-
tes, do pecado, da redenção, dos con-
flitos, do temor, do confronto e do 
conforto. A filosofia se voltará então 
para a temática do homem, a partir de 
pressupostos cristãos, em Santo 
Agostinho e mais tarde em Santo 
Tomás de Aquino. Partindo desse 
pressuposto de que existiram várias 
confecções nessa rede que foi “teci-
da” a psicologia trazemos outros per-

sonagens que também participaram na 
propagação dessa nova ciência em 
território nacional: os religiosos.  
Lourenço Filho, no texto de 1955, 
intitulado “Psicologia no Brasil”, já 
comentava sobre a importância dos 
sacerdotes na confecção dos primei-
ros trabalhos do campo filosófico 
ligados à Psicologia. Cita que, no 
campo da filosofia, são os sacerdotes 
os primeiros a dar destaque ao tema 
concernente a Psicologia, porém os 
mesmos ficam limitados aos métodos 
experimentais até a publicação em 
1931, da Constituição Apostólica 
Deus scientiarum Dominus, do Papa 
Pio XI. Tal Constituição destinava-se 
a orientar as Universidades e Facul-
dades de estudos eclesiásticos acerca 
dos estudos em Teologia. A Psycho-
logia passa a ser apresentada como 
parte da Philosophia scholastica, co-
mo outras disciplinas que a compu-
nha, bem como é oferecida como uma 
disciplina auxiliar: Psychologia Expe-
rimental. 

Palavras-chave: psicologia, história 
da psicologia, seminários católicos. 

Do ethos da salvação para o ethos 
terapêutico: um olhar sobre livros 

de auto-ajuda 

Clarice Rios 
(IMS/UERJ) 

O presente trabalho tem como objeti-
vo refletir sobre a desinstitucionaliza-
ção das práticas psicológicas através 
da popularização dos livros de auto-
ajuda. Embora se possa argumentar 
que a idéia de auto-aprimoramento 
não seja nova e seja de fato encontra-
da em práticas tão antigas com os 
exercícios espirituais de Santo Inácio 
de Loyola por exemplo, o livro de 
auto-ajuda contemporâneo tem carac-
terísticas específicas tanto no que diz 
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respeito à suas premissas quanto seus 
objetivos. Para justificar tal proposi-
ção, tomo como ponto de partida a 
proposição de Jackson Lears de que a 
ascensão da literatura de auto-ajuda 
no início do século XX marca a pas-
sagem de um ethos Protestante de 
salvação para um ethos terapêutico de 
auto-realização nos Estados Unidos. 
Assim, o livro de auto-ajuda, em seu 
formato atual, seria o reflexo de uma 
mudança significativa nas concepções 
de saúde psíquica e das estratégias 
para alcançá-la, passando-se de uma 
estratégia defensiva e baseada em 
noções de “escassez psíquica” para 
um ethos construído em torno da 
premissa de “abundância psíquica”. 
Mesmo sendo um fenômeno tipica-
mente norte-americano, a ampla dis-
seminação do texto de auto-ajuda no 
Brasil justifica a relevância de tal 
análise também para o contexto brasi-
leiro. 
Depois de uma breve discussão sobre 
as mudanças sociais e históricas que 
possibilitaram tal passagem, procuro 
examinar o fenômenodos livros de 
auto-ajuda delineando uma estrutura 
geral da narrativa de auto-ajuda con-
temporânea, e esmiuçando a relação 
que os leitores estabelecem com esse 
tipo de literatura e o modo de subjeti-
vação que ela implica. Para tal recorro 
em um primeiro momento à discussão 
de Jerome Bruner sobre narrativa en-
quanto um modo de pensar e construir 
sentido. Bruner postula uma forma de 
organizar a experiência e construir a 
realidade que é específica ao pensa-
mento narrativo (a qual ele distingue 
do pensamento lógico-científico ou 
paradigmático), e que como tal con-
vida ao leitor a um certo de tipo de 
engajamento com o texto. Dentre as 
características do pensamento narrati-
vo destaco o que Bruner chamou de 
“subjuntivização da realidade”,ou 

seja, a capacidade que uma boa narra-
tiva tem de fazer o leitor trafegar pelo 
universo de possibilidades humanas 
ao invés de certezas estabelecidas. A 
capacidade de subjuntivizar a realida-
de é central à retórica da auto-ajuda, 
pois esse tipo de livro procura não 
apenas persuadir o leitor das cone-
xões causais dos eventos que com-
põem a narrativa, mas também fazer 
do leitor parte desse mundo de forma 
que ele possa ter alguma agência so-
bre ele. 
Num segundo momento discuto o 
formato da narrativa de auto-ajuda 
contemporânea, fazendo alusão a al-
guns livros de auto-ajuda a titulo de 
ilustração. Examino aqui dois aspec-
tos importantes da narrativa de auto-
ajuda. O primeiro diz respeito a pre-
missa da abundancia psíquica, apon-
tada por Lears. De acordo com a lógi-
ca dominante no universo da auto-
ajuda, todo indivíduo é dotado de 
reservas profundas de energia e talen-
to, que devem ser alcançadas, via de 
regra através do auto-conhecimento, 
de forma que possa alcançar uma vida 
mais plena e realizada. O segundo 
aspecto diz respeito ao problema que 
o livro de auto-ajuda se propõe a aju-
dar o leitor a resolver. Embora esses 
problemas possam ser de diversas 
ordens, para ser eficaz, a narrativa de 
auto-ajuda deve fazer com que o lei-
tor compreenda a si mesmo e reinter-
prete sua trajetória passada de acordo 
com o modelo interpretativo ofereci-
do pelo livro. Nesse sentido, a narra-
tiva de auto-ajuda não apenas define o 
problema (por exemplo, o que é o 
alcoolismo) como também cria uma 
identidade socialmente compartilhada 
para o indivíduo que se identifica com 
esse ou aquele livro de auto-ajuda. 
Concluo com um questionamento 
sobre a relação entre a popularização 
desse tipo de livro e as práticas psico-
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lógicas. Há que se perguntar a princí-
pio se tais livros possibilitam um 
maior empoderamento do sujeito 
através da apropriação de práticas e 
discursos tradicionalmente monopoli-
zados por profissionais da área da 
psicologia. Mas se a discussão a res-
peito do modo de pensamento narra-
tivo sugere a participação ativa do 
indivíduo na construção de sentido, 
seja no âmbito do texto de auto-ajuda 
como também de sua própria vida, 
por outro lado tais textos reforçam e 
ajudam a disseminar narrativas, con-

ceitos e explicações oriundas do cam-
po da psicologia. Por fim tais livros 
também expressam concepções cultu-
ralmente construídas de sujeito e seu 
funcionamento psíquico e convidam a 
um tipo de sociabilidade específica, 
que se constrói em torno da narrativa 
biográfica individual. 

Palavras-chave: auto-ajuda, narrativa, 
psicologia 
Fonte de financiamento: CAPES / 
FAPERJ 

 

Sessão 8: Casos da Psicologia Aplicada: Exército, Educação,  
Assistência Social, Esporte e Clínica 

 

A utilização da psicologia pelo 
Exército Brasileiro: percursos de 

sua configuração como ciência 
 

Rafael Felipe Pires Leite 
Anne Katherine Felix Severino 
Renata Patricia Forain Valentin 

Ana Maria Jacó-Vilela 
(UERJ) 

 
A emergência do pensamento psico-
lógico já há muito tempo deixou de 
ser identificada a partir de uma expe-
riência única, original e localizada. Se 
o seu marco institucional está no sé-
culo XIX europeu, a constituição real 
de sua presença no mundo ocidental 
demonstra-se intrinsecamente relaci-
onada às condições singulares da mo-
dernidade nas diferentes culturas, nas 
diversas construções de planos de 
interioridade reflexiva e em suas prá-
ticas correspondentes. No caso brasi-
leiro, as ideias psicológicas começa-
ram a ser mais conhecidas entre fins 
do século XIX e o início do século 
XX. No estudo destes primórdios, sua 

difusão está frequentemente relacio-
nada às praticas da Medicina, do Di-
reito e da Educação. Entretanto, ainda 
que de forma menos enfática, outras 
instituições, como a Igreja Católica e 
o Exército estiveram presentes nesta 
difusão. Neste sentido, este trabalho 
buscou analisar a difusão dos concei-
tos psicológicos e a importânciado 
Exército na recepção, utilização e 
disseminação deste conhecimento. É 
sabido, por exemplo, que nos Estados 
Unidos a psicologia científica foi uti-
lizada como grande instrumento para 
a seleção de soldados através de um 
de seus dispositivos mais populares: 
os testes psicológicos.Assim, as For-
ças Armadas estadunidenses investi-
ram fortemente na difusão e aperfei-
çoamento deste instrumento, visando 
obter maior veracidade e qualidade de 
suas atividades. No caso específico 
deste estudo, o principal objetivo foi 
investigar tanto as bases teóricas e 
metodológicas utilizadas para a cons-
trução da Psicologia desenvolvida 
pelas Forças Armadas no Rio de Ja-
neiro entre as décadas de 1930 a 
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1960, quanto sua importância para a 
formação de uma psicologia nativa e 
singular. Sua metodologia se organi-
zou em torno de dois eixos: o primei-
ro, de fundamentação teórico-metodo-
lógica, implicando estudos de história 
do Brasil, da historiografia da Psico-
logia e das Forças Armadas. Para tan-
to, foi realizado o levantamento de 
publicações na área, a pesquisa de 
possíveis locais de guarda de docu-
mentos históricos e a investigação de 
artigos de comentadores. Após este 
primeiro momento, dedicamo-nos ao 
estudo desse material coletado, à sua 
leitura, circunscrição dos temas abor-
dados e uma interpretação inicial das 
produções da época. Em seguida, fo-
ram realizadas idas às bibliotecas do 
Exército para coleta de material refe-
rencial de fonte primária e busca de 
textos redigidos pelos próprios ofici-
ais do Exército para análise, investi-
gando quais teorias estavam sendo 
importadas e como se efetivavam em 
práticas cotidianas. O segundo eixo 
refere-se ao material empírico a ser 
analisado. Escolhemos a revista Defe-
sa Nacional, editada pela Biblioteca 
do Exército,pelo fato de atravessar, 
sem interrupções, todo o período pes-
quisado. Foram selecionados artigos 
referentes a temas psicológicos de 
autoria de oficiais militares publica-
dos entre 1930 a 1960. A análise do 
material foi realizada pelo método da 
Análise do Discurso e classificada 
segundo sua estrutura, a rede de rela-
ções socioculturais em que foi produ-
zida e sua inserção nas regras e práti-
cas teóricas. Observou-se que os arti-
gos têm marcações objetivas, utili-
zando muitos recursos demonstrativos 
como exemplos, para justificar sua 
argumentação. São principalmente 
artigos de militares de alta patente, 
dirigidos a todo o corpo do Exército 
sob a forma de discursos diretos.  

Encontramos na década de 1930 te-
mas mais voltados para a educação, 
instrução aos soldados, à liderança e 
àquestões morais do soldado. Na dé-
cada de 1940, ainda há a presença dos 
temas anteriores, mas já se direcio-
nando a um conteúdo mais próximo 
da psicologia científica, como: meios 
para se recrutar um soldado, um curso 
de psicologia militar, a importância 
do Exército como influenciador dos 
grupos sociais brasileiros, utilização 
de termos mais psicológicos e aplica-
ção de algumas teorias. Finalmente, 
na década de 1950 fica nítida a pre-
sença das teorias psicológicas, con-
ceito de aprendizagem, orientação 
vocacional para os militares, hipno-
tismo, ferramentas da psicotécnica, 
categorização da personalidade e es-
tudos sobre os distúrbios psíquicos. 
Verificou-se um grande interesse do 
Exército nas ideias psicológicas que 
vinham apresentando resultados nas 
questões organizacionais, internas ao 
Exército. Pode-sefazer um paralelo 
com os países em que a psicolo-
gia,enquanto ciência surgiu inicial-
mente, e nos quais sua prática e foco 
em questões comportamentais e de 
controle foram realçados e valoriza-
dos, pois aqui se verifica o mesmo 
processo.  

Palavras-Chave: História, Psicologia, 
Forças Armadas, Exército. 
Financiamento: CNPq, UERJ, FA-
PERJ. 
 
A função-psi na Assistência Social 

brasileira: uma experiência em  
debate 

Thalita Carla de Lima Melo 
(UFS) 

A presente discussão surge a partir da 
pesquisa de mestrado, que circula em 
torno da problemática do controle 
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social no contemporâneo, tomando a 
política pública de Assistência Social 
como um dispositivo potencialmente 
atualizador do panoptismo, e a Prote-
ção Social Básica, executada em certo 
Centro de Referência da Assistência 
Social – CRAS -, como uma tecnolo-
gia, por excelência, da vigilância e 
regulamentação da vida. Nesse con-
texto, coloca-se em análise a experi-
ência da pesquisadora enquanto técni-
ca de psicologia no CRAS de uma 
cidade do interior de Alagoas, no pe-
ríodo de 2008 a 2010. Para tal, duas 
narrativas, de inspiração etnográfica, 
se tornamos disparadoresdo debate. 
Uma, que descreve os caminhos per-
corridos pela psicóloga dentro da má-
quina estatal, apresentando o modo 
pelo qual essa experiência se consti-
tuiu uma problemática capaz de ques-
tionar os lugares ocupados pelo psicó-
logo na Assistência Social pública. E 
outra, que expõe casos de atendimen-
tos realizados nesse CRAS que apon-
tampráticas, fundamentalmente, de 
controle e judicialização da vida. 
Nesse contexto, a função-psi se mos-
tra como um modo de atualizar a ló-
gica policialesca do trabalho social, 
legitimando o famoso jargão: “a ques-
tão social é uma questão de polícia”. 
Desse modo, a “questão social”, em 
destaque aqui como foco da prática 
psi, se refere à caracterização de um 
tipo de intervenções constitutivas do 
social-assistencial. Castel (2010) diz 
que, como o atendimento aos carentes 
vai se constituir objeto de práticas 
especializadas, a assistência social 
pública, por oferecer tratamento parti-
cular e especializado, se torna uma 
instituição social. E suas práticas vão 
demandar processos regulares de es-
pecialização. A prática social vai exi-
gir, ainda que mínimo, o conhecimen-
to sobre as populações concernidas e 
sobre os modos de assisti-las ou, ao 

contrário, de excluí-las do atendimen-
to. O que atualiza algumas práticas 
dos chamados profissionais do traba-
lho social. Donzelot (2001) diz que 
esses técnicos enxertaram-se como 
suplementos dos aparelhos judiciário, 
assistencial e educativo. Inseriram-se 
numa multiplicidade de lugares, 
guardando sua unidade em função do 
seu domínio de intervenção nas clas-
ses menos favorecidas. Ampliando, 
assim, o controle e a tutela. O traba-
lho social se voltou prioritariamente 
para a “família”. Foucault (2006) diz 
que todo esse trabalho social tem por 
função constituir uma espécie de teci-
do disciplinar que vai poder substituir 
a família, ao mesmo tempo em que a 
reconstitui e possibilita que se pres-
cinda dela. O autor denuncia que é 
nessa organização dos substitutos 
disciplinares da família que surge a 
função-psi - função psiquiátrica, psi-
copatológica, psicossociológica, psi-
cocriminológica, psicanalítica, etc. -, 
entendendo por “função” não apenas 
o discurso, mas a instituição e próprio 
indivíduo psicológico. Portanto, essa 
função-psi é tida como a instância de 
controle de todas as instituições e de 
todos os dispositivos disciplinares. A 
psicóloga em questão estava sobreim-
plicada em suas práticas, buscava 
exercer o mandato social ao pé da 
letra. Tal situação produz a necessi-
dadede repensar os lugares ocupados 
e as práticas disseminadas, exigindoa-
titudes ético-políticas por parte do 
profissional da psicologia, que traz, 
em sua história no Brasil, marcas de 
ausência e distanciamento frente aos 
problemas sociais. Essa imagem se 
disseminou por que essa profissão foi 
tomada como elitista, visto sua maior 
ênfase na clínica particular, durante as 
primeiras décadas de profissionaliza-
ção no país. No entanto, atualmente 
haveria uma espécie de ruptura desse 
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profissional frente a essa postura de 
distanciamento.  Isso, por que, fenô-
menos como a globalização da eco-
nomia, o reordenamento da estrutura 
política do Estado, a internacionaliza-
ção dos direitos humanos os proble-
mas da urbanização e intensa exclu-
são social jorram questões que exi-
gem a redefiniçao dos modos de tra-
balho desses técnicos. Nesse contex-
to, a extensão dos serviços profissio-
nais à população pobre e a reinvindi-
cação de espaços no serviço público 
são questões que merecem ser levadas 
em conta. Tais fatores se coadunam e 
acabam por criar novos problemas 
para profissão, exigindo que os espa-
ços públicos ocupados pelo psicólogo 
sejam constantemente colocados em 
análise, para que assim, o profissional 
psi possa se tornar um protagonista 
nas mudanças sociais. Esse trabalho é 
um recorte da pesquisa de mestrado, 
produzida junto no Grupo de Estudo e 
Pesquisa sobre Exclusão, Cidadania e 
Direitos Humanos (GEPEC). Financi-
ada pela Fundação de Amparo à Pes-
quisa e à Inovação Tecnológica do 
Estado de Sergipe (FAPITEC) e vin-
culada ao Núcleo de Pós-graduação 
em Psicologia Social e Política da 
Universidade Federal de Sergipe. Es-
sa é uma proposta de comunicação 
oral, enquadrada na discussão do eixo 
“Profissionalização e Instituições”. 

Palavras-chave: função-psi, assistên-
cia social, CRAS, trabalho social. 

 
Uma análise dos discursos e práti-
cas decomunidade sob o crivo da 

história: transitando no interstício 
da Psicologia e Educação 

Suzana Maria Gotardo 
Ana Lúcia Coelho Heckert 

 (UFES) 
 

O presente trabalho de comunicação 
oral, inscrito no eixo “Instituições e 
história da Psicologia” é fruto de pes-
quisa empreendida para produção de 
dissertação de mestrado, a qual pres-
cindiu de fontes de financiamento. A 
referida pesquisa foi realizada numa 
escola da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica 
do interior do estado do Espírito San-
to e que tem se destacado, historica-
mente, pela oferta de cursos voltados 
à produção rural. Tal pesquisa se pro-
pôs a investigar o que designamos por 
políticas de comunidade: as formas 
que recebem o nome comunidade, o 
campo de forças que as produzem, 
seus usos e significações. Isso porque 
entendemos que o conceito de comu-
nidade, por demasiado utilizado nos 
terrenos da psicologia e da educação, 
comporta cristalizações que acabam 
por esvaziar o sentido de coletividade, 
embasando práticas de segmentariza-
ção, de segregação, de individualiza-
ção, bem como reiterando políticas de 
Estado e de governo que se sustentam 
num deturpado controle social. Desse 
modo, julgamos necessário colocar 
em análise as políticas de comunida-
de, procurando com isso: analisar 
como o objeto historicamente cons-
truído comunidade tem sido operado 
nos terrenos da educação; colocar o 
objeto comunidade sob o crivo da 
história, bem como a naturalização 
presente na expressão relação escola-
comunidade; analisar as práticas que 
se produzem sob o nome comunidade 
e os efeitos de realidade que essas 
práticas produzem; afirmar um con-
ceito de comunidade que comporte as 
experiências vividas na escola em 
questão. Utilizamo-nos, para tal em-
preitada, da história como ferramenta 
de pesquisa, tomando-a a partir das 
proposições de Walter Benjamin e 
Michel Foucault. Sendo assim, afir-
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mamos a história como o campo que 
evidencia o descontínuo dos objetos, 
com a perspectiva de que não há coisa 
que perdure ao longo dos anos, mas 
várias configurações, muitas vezes 
com o mesmo nome, e, para cada 
uma, vários começos. Sob tal pers-
pectiva, dispomos de documentos e 
narrativas que embasaram nossa re-
flexão acerca das políticas de comu-
nidade tecidas em diversos momentos 
e configurações da Escola em ques-
tão. A partir desses materiais, desta-
camos alguns eixos de análise. O 
primeiro remete à polarização escola-
comunidade – presente em diversas 
produções da educação e da psicolo-
gia escolar – e a desconstrução dessa 
oposição, tendo em vista que a escola 
não existe sem uma comunidade es-
colar que a movimenta. Nesse senti-
do, analisamos ainda os discursos de 
comunidade operados pelo capitalis-
mo: os usos de uma ideia de coletivi-
dade no sentido de legitimar políticas 
cada vez mais individualizantes, co-
mo ocorre nas “consultas à comuni-
dade” cujos temas e resoluções já 
vem preparados de acordo com os 
interesses de um grupo hegemônico. 
O segundo eixo diz respeito à questão 
geográfica da comunidade, discutindo 
a ideia enraizada de que comunidade 
é sinônimo de um local fisicamente 
identificável, bem como a produção 
de comunidades que se configuram 
para além ou aquém de tal regionali-
zação e as interferências e diferenças 
que se operam em tais comunidades. 
Como terceiro eixo, destacamos as 
configurações de comunidade que 
funcionam sob a lógica do indivíduo, 
ou seja, que se pautam na constituição 
de grupos pretensamente homogê-
neos, com uma “história” e caracterís-
ticas em comum, com uma certa 
“identidade”, o que produz a morte do 
Outro, tanto na anulação das diferen-

ças internas, quanto na recusa das 
diferenças externas. Por fim, trazemos 
em nosso quarto eixo as comunidades 
que se produzem na diferença: não 
um conjunto fixo ou mais ou menos 
fixo de pessoas, que se auto-designam 
ou se auto-identificam comunidade, 
não um subgrupo social com caracte-
rísticas em comum, não a uma perti-
nência regional, étnica, religiosa, ge-
nérica; uma comunidade como com-
posição de processos de singulariza-
ção da subjetividade, que não se defi-
ne por uma periodização temporal, 
mas pela potencialidade de comuni-
cação com o Outro, pelo interstício, 
pela produção comum, pela capacida-
de de ações coletivas que não reme-
tem à unidade, pela capacidade de 
afetação e transformação;uma comu-
nidade menos de semelhanças que de 
diferenças, um contorno provisório 
que se produz na particularidade de 
um cruzamento de linhas da história. 
Nessas formações comunitárias, as 
quais procuramos afirmar, destaca-
mos a produção de redes de solidarie-
dade e a vida partilhada. 
Palavras-Chave: Comunidade, Políti-
cas, Educação, História. 
 
Pensando a fundamentação teórica 

na construção da Psicologia do  
Esporte: reflexões sobre a aborda-

gem gestáltica 
 

Adriana Amaral do Espírito Santo 
CEFAN (Marinha do Brasil) 

 
No final do século XIX, começaram a 
se desenvolver, nos Estados Unidos e 
Europa, tentativas científicas de me-
lhorar a performance de atletas de 
alto rendimento nos mais variados 
aspectos, inclusive o psicológico. De 
lá para cá, o que se consolidou como 
Psicologia do Esporte se desenvolveu, 
tanto no campo da pesquisa quanto no 
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da intervenção, sendo cada vez mais 
compreendido como um fator impor-
tante para o bom desempenho no es-
porte de alto nível. No Brasil, o regis-
tro oficial do primeiro trabalho na 
área é de João Carvalhaes, na década 
de 1950, em São Paulo e, posterior-
mente, sua atuação mais conhecida, 
com a seleção brasileira de futebol 
masculino que foi campeã mundial 
em 1958, na Suécia. Por volta da dé-
cada de 1970, há registros de alguns 
trabalhos em clubes. Também foram 
publicadas obras importantes, como 
Psicologia dos esportes, de R. 
Haddock Lobo, em 1973. Em 1979, é 
criada a Sociedade Brasileira de Psi-
cologia do Esporte (SOBRAPE), pos-
teriormente denominada Sociedade 
Brasileira de Psicologia do Esporte, 
Atividade Física, Recreação e Lazer. 
Desenvolveram-se ainda alguns con-
gressos, contribuindo para um primei-
ro grande momento produtivo no Bra-
sil. Nesse, que pode ser considerado 
um dos períodos mais marcantes da 
Psicologia do Esporte em nosso país, 
paralelamente era introduzida a Ges-
talt-terapia, tendo o ano de 1972 co-
mo um marco de introdução do mo-
vimento gestáltico no Brasil, após 
viagem de Thérèse Tellegen a Lon-
dres, onde travou contato com a nova 
abordagem. Naquele mesmo ano, ela 
publica Elementos de Psicologia Ges-
táltica, no Boletim de Psicologia da 
Sociedade de Psicologia de São Pau-
lo. Nos anos subsequentes, são consti-
tuídos alguns grupos de formação e 
workshops, encontros científicos, 
além dos primeiros livros, revistas, 
teses e dissertações sobre o assunto. 
Esta coincidência temporal, no entan-
to, não fez com que as duas áreas ca-
minhassem juntas. Ao observarmos 
desde os trabalhos mais iniciais até a 
profusão de profissionais existentes 
hoje na área do esporte e exercício, é 

possível perceber, empiricamente, 
que a maioria deles trabalha com uma 
abordagem cognitivo-comportamen-
tal, com clara influência de seus pri-
mórdios na Europa e principalmente 
nos Estados Unidos, onde esta abor-
dagem é mais utilizada. Existe ain-
dauma outra parcela de psicólogos 
que se intitulam adeptos de diversas 
abordagens, como psicanálise, psico-
drama e pedagogia da cooperação e 
muitos que bebem de diversas fontes, 
por vezes até misturando abordagens 
quase que antagônicas, como o acon-
selhamento psicológico rogeriano, 
psicanálise, fenomenologia, gestalt-
terapia, psicopatologia, etologia hu-
mana, psicologia institucional, biolo-
gia e subáreas das Ciências do Espor-
te. Este trabalho busca lançar um 
primeiro olhar sobre esta questão, 
efetuando uma reflexão inicial sobre 
as condições históricas que fizeram 
com que a abordagem cognitivo-
comportamental predominasse no 
início e seja priorizada até hoje no 
campo da Psicologia do Esporte. Mais 
do que isso, busca construir bases 
investigativas para que, futuramente, 
o estudo possa se expandir e analisar 
as vicissitudes da introdução da Ges-
talt-terapia no Brasil e os caminhos 
percorridos por esta abordagem para 
que, atualmente, pouco ainda se co-
nheça de intervenções no esporte 
marcadas por este recorte, que embo-
ra já tenha se expandido para diversas 
áreas, ainda tem um predomínio na 
área clínica.  Para isso, fará uma revi-
são teórica sobre o que se considera 
hoje como o início das intervenções 
psicológicas no esporte e exercício, 
mas principalmente durante a década 
de 1970, quando tanto a Psicologia do 
Esporte quanto a Gestalt-terapia expe-
rimentavam progressos no Brasil, e 
verificar as condições que fizeram 
com que percorressem caminhos pa-



Anais do X Encontro Clio-Psyché 
Instituições, Psicologia, História 

UERJ, 17 a 19 de outubro de 2012   ISSN: 1982-632X 

85 

ralelos. Um primeiro olhar sobre a 
questão sugere, além das influências 
americana e europeia, como foi dito, 
uma visão de ser humano que coloca 
o atleta no lugar de máquina, servindo 
a propósitos capitalistas onde o resul-
tado se torna mais importante do que 
o sujeito. Assim, a preparação psico-
lógica na verdade adquire um caráter 
de condicionamento, de treinamento 
mental, que muitas vezes comparti-
menta o ser humano. O fim da inter-
venção, independentemente da abor-
dagem psicológica, tende a ser o 
mesmo. Porém, a escolha da aborda-
gem traduz a visão de homem do psi-
cólogo, e vai nortear sua compreensão 
e suas intervenções em seu campo de 
atuação. A Gestalt-terapia vai possibi-
litar, dessa forma, que o trabalho no 
campo esportivo seja compreendido 
sob uma ótica particular, holística, 
que pensa para além do rendimento e 
que ainda é escassa na literatura brasi-
leira de Psicologia do Esporte. 
 
Palavras-chave: Psicologia do Espor-
te, Gestalt-terapia, Terapia cognitivo-
comportamental. 

 
Desnaturalizando a psicologia clíni-
ca através da história e abrindo um 
caminho para as possibilidades da 

Gestalt-Terapia 
 

Daiane de Souza Mello 
(UERJ) 

  
A ausência de uma perspectiva de 
construção histórica nos leva a uma 
visão de mundo e de indivíduo uni-
versal, como se este possuísse uma 
”essência”, uma “natureza”, o que 
também ocorreria com os saberes e as 
práticas. Essa visão cristalizada ge-
ralmente nos limita a adotar como 
padrão e modelo de atuação aquilo 

que é hegemônico. Ao pensar sobre 
os feitos e efeitos da psicologia clíni-
ca para os sujeitos e a socieda-
de,constatamos, ainda hoje, a presen-
ça de um viés objetivo e positivista 
marcadamente normativo, normaliza-
dor e pedagógico. A idéia de ocupar 
um lugar de especialista – que teria 
poder e competência para conhecer e 
explicar o homem, revelando suas 
verdades, determinando o caminho 
correto, corrigindo seus desvios, pro-
movendo a cura e fazendo-o alcançar 
o bem-estar e a felicidade – embasa 
hegemonicamente o universo do fazer 
clínico, sendo até mesmo o motivo de 
muitos psicólogos optarem por esta 
prática. Levando em conta tais consi-
derações, notamos que dificilmente 
poderemos compreender o modo co-
mo a psicologia clínica é entendida e 
aplicada na sociedade contemporânea 
se não analisarmos o modo como ela 
foi construída e os diversos usos que 
os psicólogos fizeram dela ao longo 
do tempo. Urge aqui a necessidade de 
desnaturalizar a psicologia clínica, 
questionando e analisando seus sabe-
res, discursos e práticas como produ-
zidos por contextos específicos, e 
então abrindo caminhos para novas 
visões de mundo e possibilidades de 
atuação. Sendo assim, partindo de 
uma perspectiva construtivista, que 
entende tal panorama como construí-
do ao longo de um percurso sob di-
versos acontecimentos e articulações 
discursivas, recorre-se à história, na 
busca por compreender o modo como 
a psicologia clínica emergiu e se esta-
beleceu, indagando seu lugar e suas 
implicações e, em seguida, tecendo 
outros olhares. Este trabalho objetiva, 
pois, refletir sobre a historiografia da 
psicologia clínica, fazendo um recorte 
de sua emergência e constituição no 
Rio de Janeiro e questionando sua 
hegemonia – que mantém a idéia de 
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que esta detém uma verdade que sabe 
mais do outro do que ele mesmo – 
para então propor, como alternativa, o 
olhar da Gestalt-Terapia. Esta, que 
surge em contraposição ao modelo 
vigente, busca restaurar e devolver 
aos sujeitos o poder sobre as escolhas 
e a construção de suas próprias vidas. 
Os recursos metodológicos deste es-
tudo estão pautados principalmente 
em leitura e análise bibliográfica 
acerca da história da psicologia, so-
bretudo da psicologia clínica no Rio 
de Janeiro, bem como bibliografia 
sobre a emergência da Gestalt-
Terapia, além de alguns dos princi-
pais conceitos e idéias que embasam 
sua postura e seu fazer clínico. O pre-
sente trabalho se divide em alguns 
momentos: inicialmente, apresenta-
mos o surgimento da psicologia clíni-
ca no Brasil, destacando os serviços 
de psicologia que serviram de espaço 
para a prática psicológica com alguns 
indícios de uma possível clínica, entre 
1920 e 1940, e as clínicas de orienta-
ção onde, a partir da década de 1950, 
a psicologia clínica pôde de fato 
emergir e se desenvolver. Apontamos 
ainda, alguns impasses enfrentados 
até a regulamentação da profissão em 
1962, o “boom” dos anos de 1960, em 
seus consultórios particulares, e os 
anos de 1970/80, a partir dos quais 
conquistou novos espaços, como a 
área da saúde. Realizamos também 
uma breve discussão acerca do papel 
do psicólogo clínico, ressaltando a 
presença de um viés normativo e 
normalizador construído e apoiado 
por um lugar de saber científicoespe-
cialista. Em seguida, apresentamos a 
Gestalt-Terapia como uma aborda-
gem da psicologia que traz uma alter-
nativa a este modo de ver-fazer psico-

logia, buscando demonstrar como ela 
emergiu enquanto abordagem e, com 
isso, apontando seus principais pres-
supostos e conceitos, que nos abrem 
um novo cenário. Constatamos com 
essa investigação que a psicologia 
clínica foi atravessada por diversos 
acontecimentos e discursos que pos-
sibilitaram seu desenvolvimento para 
que alcançasse o lugar legítimo que 
ocupa ainda nos dias de hoje, tendo 
como função social um fazer de con-
trole tão limitador. É interessante per-
ceber como estes diversos atravessa-
mentos fizeram da psicologia como 
um todo, sobretudo, a psicologia clí-
nica um “discurso competente” que 
atravessa e se implica na construção 
de tantos outros discursos e sujeitos. 
É neste sentido, que se tornou rele-
vante uma reflexão sobre a proposta 
da Gestalt-Terapia que, surgiu, sobre-
tudo a partir do movimento de contra-
cultura, em um clima de oposição ao 
que está oficializado, buscando um 
olhar holístico sobre o homem sem 
fatores apriorísticos que o determine. 
Entendemos, pois, queao recusar a 
existência de uma interioridade de-
terminante, a abordagem gestáltica se 
torna uma opção de ruptura, pois não 
busca desvendar o homem para modi-
ficá-lo e enquadrá-lo a regras e nor-
mas sociais, mas visa, sim, possibili-
tar caminhos para que ele mesmo 
possa perceber o modo como funcio-
na e assim dar um sentido próprio às 
suas histórias. 
 
Palavras-chave: Desnaturalização, 
História da psicologia, História da 
psicologia clínica, O fazer clínicoes-
pecialista, Gestalt-Terapia. 
Fonte de financiamento: CNPq 

 

Sessão 9: Patologização: gênero, infância e raça 
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Os “menores anormaes” no Hospí-
cio São Pedro:uma análise da pro-
dução das patologias na infância e 
na adolescência no Rio Grande do 

Sul (1884 – 1930)  
 

Tiago Marcelo Trevizani 
Rosane Azevedo Neves da Silva 

(UFRGS) 
 
O presente texto versa sobre a inter-
nação de crianças e adolescentes no 
Hospício São Pedro (atualmente cha-
mado de Hospital Psiquiátrico São 
Pedro) em Porto Alegre/RS, no perío-
do de 1884, ano da sua fundação, até 
por volta da década de 1930. A pro-
posta prevê um espaço de discussão 
sobre uma pesquisa que está em an-
damento, a respeito dos modos como 
se produzem os discursos e as práticas 
acerca das patologias na infância e na 
adolescência partindo de uma pers-
pectiva histórica, que permita verifi-
car as variações e as permanências 
daquilo que é considerado socialmen-
te como normal ou desviante em cada 
época. Trata-se então de dar visibili-
dade às relações de saber-poder que 
produzem essa categoria denominada 
“menores anormais” e que classificam 
as condutas dos sujeitos, tornando 
algumas delas passíveis de patologi-
zação, ao incluí-las em categorizações 
diagnósticas, que justificam a interna-
ção manicomial. Para isso, propõe-se 
enquanto procedimento metodológico 
a análise documental de prontuários 
de crianças e adolescentes que tive-
ram a primeira internação no Hospí-
cio São Pedro até os dezoito anos de 
idade, analisando os motivos de inter-
nação e os diagnósticos que são atri-
buídos a esses pacientes. Além disso, 
utilizam-se outros documentos histó-
ricos do período que está sendo estu-
dado, como alguns relatórios dos mé-
dicos-diretores do hospício e publica-

ções em periódicos científicos, prin-
cipalmente os Archivos Brasileiros de 
Hygiene Mental (periódico da Liga 
Brasileira de Hygiene Mental, funda-
da em 1923, publicados a partir de 
1929). A análise está sustentada numa 
perspectiva genealógica, inspirada no 
pensamento de Michel Foucault. Sen-
do assim, vale salientar que não se 
pretende realizar um estudo da ori-
gem da alienação mental na infância e 
na adolescência, tampouco traçar um 
estudo linear e evolutivo desse fenô-
meno, mas sim pensar a emergência 
dessas patologias e seus deslocamen-
tos históricos, do ponto de vista das 
condições de possibilidades para o 
seu acontecimento. No decorrer da 
pesquisa vem se percebendo os mo-
dos como a institucionalização dos 
saberes psi se relaciona com a pro-
blemática em questão, pois, por ve-
zes, demonstram-se comprometidos 
com a legitimação de um regime de 
verdade acerca do normal e do pato-
lógico, conferindo um status de cien-
tificidade. Nota-se que em determina-
dos momentos históricos as supostas 
causas da alienação mental estavam 
relacionadas às patologias orgânicas e 
do desenvolvimento, de modo que, 
muitas crianças e adolescentes inter-
navam devido à imbecilidade, à idio-
tia, à epilepsia; já em outros tempos, 
o modelo explicativo da loucura esta-
va vinculado mais aos desvios morais, 
como o onanismo, os delírios eróti-
cos, os erros de conduta, os surtos 
extravagantes; somado a isso, apare-
cem as causas familiares e hereditá-
rias como as degenerescências, o al-
coolismo, a loucura e a pobreza dos 
progenitores como motivos de inter-
nação. É importante sinalizar que a 
análise dos prontuários demonstra que 
tanto as causas orgânicas quanto as 
hereditárias e os desvios morais coe-
xistem entre si, no que tange às expli-
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cações etiológicas da alienação men-
tal, durante o período que está em 
estudo, no entanto, percebe-se que 
elas se objetivam de diferentes formas 
nessas épocas. É possível perceber 
que a psiquiatria nas primeiras déca-
das do século XX estava inserida no 
projeto progressista previsto pelo re-
gime republicano, que recentemente 
se instaurava no Brasil, o qual não 
incluía os “sujeitos indesejosos”, os 
improdutivos que atrapalhavam a 
modernização da sociedade. Susten-
tando discursos e práticas higienistas 
e eugênicas, os alienistas diagnostica-
vam as degenerescências da espécie e, 
ao mesmo tempo, a periculosidade 
que os menores anormais poderiam 
representar à sociedade e à raça hu-
mana, fortalecendo uma modalidade 
de tratamento moral. Nesse contexto, 
o poder psiquiátrico se expande para 
além dos muros do manicômio, pro-
movendo articulações com outros 
saberes como a pedagogia e o judiciá-
rio. No âmbito da infância e da ado-
lescência esse foi o período de pro-
mulgação do primeiro Código de Me-
nores de 1927, que incorpora o mode-
lo higienista, repressivo e moralista, 
operando numa perspectiva de judici-
alização dos menores pobres, delin-
quentes, desadaptados e desvalidos, 
de maneira que o manicômio também 
se coloca como um equipamento de 
correção moral. A discussão que este 
trabalho propõe pretende contribuir 
com a história da infância e da ado-
lescência institucionalizada no Rio 
Grande do Sul, que tende a ser invisi-
bilizada, sofrendo o apagamento ma-
nicomial e ocupando a margem dos 
documentos históricos, enquanto vi-
das infames. 
Palavras-chave: Hospício São Pedro, 
Infância, Adolescência, Anormalida-
de, Moralidade. 

 

Patologização da vida: a mulher no 
discurso médico e a “loucura  

espírita” 
 

Maria Cláudia Novaes Messias 
Bárbara Albuquerque Pereira 

Ana Maria Jacó-Vilela 
(UERJ) 

 
Este trabalho pretende analisar a 
construção de um discurso médico 
sobre a mulher e o feminino e suas 
implicações na construção de novas 
subjetividades. Especificamente, in-
vestiga-se de que formas esta regula-
ção da conduta da mulher provocou 
uma patologização da vida, com a 
criação de entidades nosológicas rela-
tivas à sua prática religiosa e social, 
sobretudo no caso do seu envolvi-
mento com o espiritismo, no início do 
século XX, no Rio de Janeiro. A 
perspectiva teórico-metodológica se 
insere no campo da historiografia, 
mais especificamente da nova histó-
ria, e o principal recurso metodológi-
co é a análise bibliográfica e docu-
mental. O Espiritismo e suas teorias 
foram alvo de uma grande discussão 
no circuito médico-psiquiátrico nas 
primeiras décadas do século XX. Di-
versas reuniões e debates sobre a 
“questão do espiritismo” foram reali-
zadas pelos médicos, envolvendo psi-
quiatras de renome, para quem o Es-
piritismo estaria ligado ao surgimento 
de uma modalidade peculiar de doen-
ça mental, classificada como “delírio 
espírita episódico”. Como “doença”, 
o Espiritismo requeria um grande 
esforço para erradicação, consideran-
do-se sua alta capacidade de “conta-
minação”, era comparado à sífilis, à 
tuberculose e à lepra, sendo, pois, 
uma grande ameaça social. As mulhe-
res, como categoria genérica e de 
acordo com a teoria de que eram psi-
cologicamente mais frágeis e, por 
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isso, mais propensas ao desenvolvi-
mento de doenças mentais do que os 
homens, foram alvo de consideração 
especial dos psiquiatras. Um movi-
mento médico, em meados do século 
XIX, visava a higienização física e 
moral da cidade e de seus habitantes. 
Os higienistas se empenhavam na 
normatização da sociedade, visando 
uma formação sadia, organizada e 
livre de desvios. Portanto, tudo o que 
causava “desordem” deveria ser eli-
minado ou devidamente controlado 
através de projetos profiláticos e repa-
radores. O papel do médico tornou-se, 
então, central, influenciando inúme-
ros aspectos da vida. Além da reorga-
nização do espaço físico, ocorre uma 
produção de novas ideias moralizan-
tes que se expressam através de novas 
formas de regulação das condutas 
humanas e dos fenômenos sociais, 
presentes nas teses de conclusão de 
curso da Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro. A mulher é definida 
como mais sujeita às moléstias nervo-
sas devido à sua fraqueza muscular, o 
que favorece a ação nervosa. Os sen-
tidos femininos seriam modelados 
para perceber impressões doces e de-
licadas,contra-indicando a violência e 
o excesso no prazer e na dor. Propõe-
se uma psychologia própria da mu-
lher: volubilidade extrema de idéias; 
alma fértil, com imensa capacidade 
para criações fantásticas, sonhos e 
devaneios, exaltados no estado puer-
peral. Além das peculiaridades de seu 
sistema nervoso e de seu ciclo repro-
dutivo, considera-se que a mulher 
também apresenta características físi-
cas que a colocam em situação de 
inferioridade comparativamente ao 
homem. As mulheres teriam geral-
mente a cabeça mais volumosa na 
parte posterior, responsável pelas fa-
culdades afetivas, enquanto a fronte, 
responsável pelas faculdades intelec-

tuais, seria mais estreita. Com menor 
inteligência que o homem, precisa 
viver para o amor, tendo no homem 
seu amparo natural. Amparados pela 
frenologia, o evolucionismo e a an-
tropometria, os médicos normalizam 
as funções sociais e condutas femini-
nas, sugerindo que a constituição mo-
ral da mulher resulta da fraqueza inata 
dos seus órgãos, o que a torna, natu-
ralmente, inferior ao homem. A cons-
tituição feminina vai, então, servir de 
justificativa para sua submissão inte-
lectual, psicológica e social. Levando-
se em conta essas diferenças, as mu-
lheres devem mais ser educadas que 
instruídas, com privilégio para a mo-
ral e o caráter, o que possibilitaria o 
melhor exercício de seu destino natu-
ral, programado por Deus e pela natu-
reza, qual seja, o de ser esposa e mãe, 
o pilar de sustentação do lar, a educa-
dora virtuosa das gerações futuras, 
como era corrente no discurso repu-
blicano do último quartel do século 
XIX. Deste modo, facilmente é feita a 
associação entre a mulher, fraca e 
sugestionável, e a “loucura espírita”, 
como foi chamado esse grande “mal 
social”, relacionado diretamente à 
histeria, considerada uma degenera-
ção especialmente feminina e ao fato 
de a maioria dos médiuns serem mu-
lheres. A conversão para as doutrinas 
espiritualistas ocorreria, segundo os 
médicos, quase sempre durante mar-
cos do período reprodutivo: puberda-
de, pós-parto e menopausa. O diag-
nóstico da doença mediúnica poderia 
ser realizado através do exame do 
útero, ou do conteúdo químico da 
urina ou, ainda, das crenças e com-
portamentos sociais dos pacientes. 
Tudo o que estivesse fora dos padrões 
e normas sociais estabelecidos para a 
conduta feminina poderia ser usados 
para confirmar a loucura. Além disso, 
muitas mulheres, ao mesmo tempo 
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em que se envolviam com o espiri-
tismo/espiritualismo, também se en-
volveram em movimentos sociais 
contestadores: socialismo, sufragis-
mo, reivindicações trabalhistas. Mui-
tas espíritas foram enviadas para sa-
natórios ou perderam o controle legal 
de seus recursos financeiros sob a 
justificativa de que o seu comprome-
timento com o espiritismo era sinto-
mático de sua incapacidade mental 
crônica e severa. Em síntese, a amea-
ça ao status quo, àsubjetividademãe-
dona-de-casa, alicerce da família e 
promotora dos ideais da nova nação 
civilizada e higienizada, estava forte-
mente representada pelo espiritismo 
neste período.  
 
Palavras-chave: mulher, espiritismo, 
mediunidade, psiquiatria, loucura. 
Fonte de Financiamento: Capes 
 
A trajetória de mulheres, “loucas” 
e tuberculosas (?) do Pavilhão Nos-
sa Senhora dos Remédios da Colô-
nia Juliano Moreira, Rio de Janei-

ro, Brasil (1940-1970) 
 

Anna Beatriz de Sá Almeida 
Ana Carolina de Azevedo Guedes 
Pedro Henrique Rodrigues Torres 

(DEPES/COC/Fiocruz) 
 

Esta pesquisa se encontra em momen-
to de conclusão e objetiva analisar a 
história do Pavilhão Nossa Senhora 
dos Remédios (Pavilhão Remédios), 
criado na década de 1940, dentro da 
Colônia Juliano Moreira (CJM), para 
tratar pacientes mulheres doentes 
mentais tuberculosas, e que foi desa-
tivado ao longo dos anos 1970. A 
história da saúde pública no Brasil ao 
longo deste período está permeada 
por profundas mudanças no campo 
das políticas e das instituições de saú-
de. Em relação à doença mental a e à 

tuberculose, estas mudanças ocorrem 
nas políticas de prevenção e controle, 
nos diagnósticos eterapêuticas e na 
percepção social das mesmas. Neste 
sentido, este trabalho visa contribuir 
para o campo de estudos em história 
da psiquiatria e das doenças no Brasil. 
Buscamos ao longo da pesquisa anali-
sar a população de internas (casos 
selecionados ao longo das décadas de 
1940 a 1970 em que foi constatada, 
nas fichas de observação, alguma 
referência à doença tuberculose); suas 
características e descrições, as ques-
tões de gênero presentes na relação 
médico/interna/familiares e as mu-
danças ocorridas no campo do diag-
nóstico e da terapia de ambas as do-
enças. Do ponto de vista metodológi-
co, o trabalho está centrado na análise 
do discurso e das práticas sociais nas 
seguintes fontes documentais: fichas 
de observação e prontuários das in-
ternas, onde buscamos informações 
acerca das internações (características 
das internas, trajetórias institucionais, 
diagnósticos e tratamentos...) e nos 
periódicos (Arquivo Brasileiro de 
Doenças Mentais, Boletim da Colônia 
Juliano Moreira e Archivos Brasilei-
ros de Neuriatria e Psyquiatria) e 
publicações médicas (manuais, trata-
dos e outros), buscando mapear os 
debates no campo da psiquiatria no 
Brasil no período analisado. Apresen-
taremos alguns gráficos com dados 
das internas da CJM que tiveram refe-
rência à tuberculose nos seus prontuá-
rios nas décadas de 1940, 1950, 1960 
e 1970, destacando os apontamentos 
referentes à cor de pele, à idade quan-
do da internação e ao estado civil das 
mesmas bem como uma análise acer-
ca dos diagnósticos encontrados nas 
fichas destas internas. Detectamos a 
predominância de internas brancas e 
pardas, sendo a classificação - preen-
chida pelo médico com base ou não 
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na resposta da interna - passível de 
diferentes interpretações. Quanto à 
idade de ingresso, há maior incidência 
de pacientes na faixa dos 21 a 30 
anos, em sua maioria, solteiras, isto é, 
mulheres com idade e estado civil 
“ideal” para a constituição familiar.  
As internas, na sua grande maioria, 
eram mulheres pobres e com filhos. 
Com efeito, essas questões são o que 
nos pungem a trabalhar especifica-
mente com o feminino. No que tange 
ao campo de análise historiográfico, 
pensar a questão de gênero nos permi-
te entender que a condição feminina 
foi e é construída histórica e social-
mente. Verificamos, ainda, no que se 
refere aos diagnósticos a predominân-
cia, ainda que de forma irregular, mas 
com índices expressivos, da esquizo-
frenia e da oligofrenia, presentes em 
todas as décadas pesquisadas. Outros, 
no entanto, como o de psicose manía-
co-depressivo e o de parafrenia, não 
possuem expressão nas décadas pos-
teriores à década de 1940. Seleciona-
mos para uma análise mais detalhada, 
duas fichas de observação de inter-
nasque passaram pelo Pavilhão de 
Remédios em diferentes décadas, des-
tacando seus perfis (idade, estado 
civil, cor da pele e profissão), os con-
textos da internação, os diagnósticos 
recebidos e as referências à doença 
tuberculose ao longo das suas trajetó-
rias de vida na CJM. Nos casos anali-
sados, podemos observar os discursos 
dos saberes psiquiátricos, particulari-
dades não tão singulares dentro do 
vasto universo feminino, o que nos 
remete a uma provável generalização 
categórica. Observamos no conjunto 
da documentação a presença de três 
falas: a da interna (quando existe uma 
transcrição feita pelo médico), a do 
médico (através do uso de termos 
para descrever o comportamento da 
interna e nas suas observações) e a da 

família (quando encontramos relatos 
da família da interna). Eram sujeitos 
que tiveram seu lugar de fala usurpa-
do pelo saber-poder das instituições 
(nos âmbitos moral e ético da socie-
dade a que pertenciam), tendo por 
vezes, a sua fala e de seus familiares 
entremeadas a outras ou simplesmen-
te silenciada. Sofriam com o que 
chamamos de “triplo estigma”: eram 
mulheres, “loucas” e tísicas. 
 
Palavras-chave: história da psiquia-
tria, gênero, tuberculose, Colônia Ju-
liano Moreira, Pavilhão Remédios. 
Fontes de financiamento: CNPq, Pro-
grama de Apoio a Pesquisa IV Fio-
cruz. 
 
Gênero e loucura: uma análise das 

relações de gênero a partir dos 
prontuários médicos do Sanatório 

Espírita de Uberaba 
 

Alexander Jabert 
(UFS) 

 
Este trabalho tem como objetivo 
examinar, a partir da análise dos 
prontuários médicos de internação 
produzidos pelo Sanatório Espírita de 
Uberaba entre os anos de 1933 e 
1950, como as diferenças de gênero 
se manifestavam no interior de uma 
instituição destinada ao internamento 
de alienados administrada por segui-
dores do espiritismo de orientação 
kardecista. Será dado destaque às 
diferenças de diagnóstico e aos tipos 
de comportamentos que, apresentados 
por homens e mulheres, poderiam ser 
considerados como indicativos de um 
estado de alienação mental. Nesse 
sentido, a análise da anamnese dos 
pacientes e das justificativas apresen-
tadas pelas causas imediatas da inter-
nação nos possibilita observar como 
estavam organizadas as relações só-
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cio-culturais que regulavam, à época, 
o convívio social entre homens e mu-
lheres. Como aponta a bibliografia 
mais recente da história das artes de 
curar no Brasil, a medicina acadêmica 
nacional encontrou fortes resistências 
para penetrar em diversos setores da 
sociedade brasileira durante todo o 
século XIX e a primeira metade do 
século XX. Durante esse período a 
classe médica teve que enfrentar a 
competição cotidiana com represen-
tantes de diversificadas práticas de 
cura, como curandeiros, rezadeiras e 
espíritas. Especificamente no campo 
do tratamento das moléstias mentais, 
alguns autores consideram o espiri-
tismo de orientação kardecista como 
o principal concorrente da medicina 
mental e de seu projeto para se tornar 
o saber hegemônico para o tratamento 
da loucura no país. Como resultado 
de elaborações particulares de sua 
doutrina o espiritismo kardecista de-
senvolveu a ideia de que, nos casos 
em que não era possível encontrar 
algum tipo de lesão cerebral, a loucu-
ra seria o resultado ações persecutó-
rias de espíritos desencarnados que 
habitam outro plano imaterial de exis-
tência, denominadode plano espiritu-
al. Nesses casos a loucura era defini-
da como uma obsessão espiritu-
al,tendo como tratamento indicado a 
realização de sessões de desobsessão 
conduzidas por médiuns treinados. 
Nesse sentido, também serão apresen-
tadas as concepções particulares sobre 
saúde, doença e loucura produzidas 
por essa doutrina e o modo pelo qual 
elas eram transpostas para o interior 
de uma instituição de caráter asilar no 
Brasil da primeira metade do século 
XX. 
 
Palavras-chave: Gênero e loucura; 
história da loucura; história da psiqui-
atria; história do espiritismo. 

 
Raça, religião e alienação na obra 

de Nina Rodrigues 
 

Marcela Franzen Rodrigues 
(UERJ) 

 
Raimundo Nina Rodrigues (1862-
1906) foi um médico maranhense, 
radicado na Bahia, que buscou, entre 
outras coisas, desvendar os mistérios 
da mente e do espírito dos negros 
brasileiros. Ao se rever a trajetória 
científica de Raimundo Nina Rodri-
gues, percebe-se que ela se confunde 
com a história do pensamento social 
brasileiro do final do século XIX. Foi 
neste período de grandes mudanças 
políticas e sociais que se deu a atua-
ção do médico maranhense. A partir 
da década de 1870 ocorreu uma pro-
funda transformação nos interesses do 
pensamento social brasileiro, no que 
se refere basicamente às especificida-
des da nação e do povo brasileiro. O 
final da Guerra do Paraguai (1864-
1870) colocou em cheque a manuten-
ção da Monarquia no Brasil. A Lei do 
Ventre Livre, de 1871, veio anunciar 
a queda do regime escravagista, que 
persistia no país. A monarquia acabou 
com a escravidão, buscando antes 
preservar a ordem pública – perante a 
ameaça de fugas em massa dos escra-
vos – e a necessidade econômica de 
atrair mão-de-obra livre para as regi-
ões cafeeiras. O problema social da 
escravidão, da incorporação dos ex-
escravos na vida nacional, no entanto, 
não foi resolvido pelo decreto aboli-
cionista de 13 de maio de 1888. Com 
a Proclamação da República, em 
1889, tornou-se ainda mais constante 
a preocupação com a constituição do 
Brasil enquanto nação, sendo o mo-
vimento intelectual do período mar-
cado pela questão de como construir 
uma sociedade igualitária, idealmente 
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formada por cidadãos autônomos, 
livres e iguais, num contexto social 
centrado na diferença e altamente 
hierarquizado. A mistura de etnias 
que preenchiam o território nacional 
era fonte constante de apreensão para 
aqueles que se ocupavam em projetar 
o futuro desta nação, e foi nesta dire-
ção que se deu a obra de Raimundo 
Nina Rodrigues. Para o médico mara-
nhense, que seguia as teorias evoluci-
onistas da época, o maior empecilho 
para o progresso do Brasil advinha de 
sua população e de seu clima: sua 
população porque era composta, na 
sua maior parte, de negros, índios e 
mestiços, desmotivados por natureza. 
E o clima porque, muito quente, des-
motivava os poucos brancos que por-
ventura quisessem se estabelecer no 
país. Ao contrário de outras correntes 
teóricas do país que acreditavam que 
a mistura racial levaria ao branquea-
mento da população, Nina Rodrigues 
acreditava que, na verdade, o atraso 
evolutivo de negros e mestiços levaria 
à contaminação das classes superiores 
e, por sua vez, à crescente degenera-
ção da população. A fim de confirmar 
sua teoria, o médico propôs-se a co-
nhecer a fundo a parcela negra e mes-
tiça da população. Foi a partir da me-
dicina legal que Nina Rodrigues ini-
ciou sua análise, desvendando os cor-
pos de negros que cometeram crimes 

a procura de marcas que comprovas-
sem a inferioridade e a degeneração 
deste grupo. Mais tarde, além dos 
corpos, o intelectual analisou o com-
portamento social e religioso de ne-
gros e mestiços e os casos de aliena-
ção entre eles. Assim, mesmo quando 
a questão racial não era o tema prin-
cipal dos textos de Nina Rodrigues, 
havia o pressuposto intrínseco de que 
a cor dos sujeitos por ele analisados 
poderia ser – e normalmente era, pelo 
menos na concepção do autor – o de-
nominador comum para os casos de 
crimes, loucura, crenças supersticio-
sas ou ambos. Portanto, no presente 
trabalho, pretende-se mostrar como 
Raimundo Nina Rodrigues dialogou 
com teorias médicas, psiquiátricas e 
jurídicas produzidas sobretudo na 
Europa, apropriando-as e adaptando-
as à realidade brasileira e às conclu-
sões de seus estudos de caso, a partir 
das quais ele derivou suas ideias, pro-
posições e teorias. Revisar-se-á a obra 
deste intelectual brasileiro, principal-
mente os seus detalhados estudos de 
casos, no intuito de reconstituir como 
ele teceu sua trama teórica relacio-
nando raça, loucura e religião, contri-
buindo, assim, para a história da psi-
cologia social no Brasil. 
 
Palavras-chave: Nina Rodrigues; Ra-
ça; Loucura; Religião. 

 
Sessão 10: Laboratórios e aparelhos científicos 

 

O Laboratório de Psicologia na Co-
lônia de Psicopatas em Engenho de 

Dentro – RJ 
Rogério Centofanti 

(Pesquisador do Programa Clio-
Psyché – UERJ) 

 
Instalado nos primeiros anos de 20, e 
confiado à direção do psicólogo polo-

nês Waclaw Radecki, o laboratório 
foi, a época, uma das experiências 
mais significativas na história da psi-
cologia no Brasil. Essa relevância 
deveu-se a formação de seu diretor e 
ao acervo de aparelhos e equipamen-
tos. Quanto aos objetivos, nele foram 
produzidos trabalhos teóricos e práti-
cos – muitos deles publicados -, mas 
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principalmente o de formação de pro-
fissionais brasileiros. Em 1932 o la-
boratório foi convertido em Instituto 
de Psicologia, onde Radecki e assis-
tentes pretenderam criar uma escola 
de psicologia, mas o Instituto foi ex-
tinto em outubro do mesmo ano. 
Palavras chave: laboratório de psico-
logia, Colônia de Psicopatas em En-
genho de Dentro, Waclaw Radecki, 
Halina Radecka, Instituto de Psicolo-
gia. 
A Colônia de Psicopatas em Engenho 
de Dentro foi criada em 1911, mas o 
laboratório de psicologia foi idealiza-
do por Gustavo Riedel no inicio da 
década de 20. Os aparelhos e instru-
mentos foram adquiridos em Paris e 
Leipzig. Sua organização e direção - 
em 1924 -foram confiadas ao psicó-
logo polonês Waclaw Radecki, que 
por motivos ainda não esclarecidos, 
chegou ao Brasil em 1923 acompa-
nhado de sua mulher, Halina Ra-
decka, médica como ele, mas também 
com formação em psicologia.  
Em 1908 Radecki frequenta a Facul-
dade de Ciências Naturais de Gene-
bra, onde iniciou seus estudos de psi-
cologia sob a supervisão de Flournoy 
e Claparède. Em 1911, ainda estudan-
te, é nomeado assistente do laborató-
rio da faculdade. Em 1911 obtém o 
título de doutor pela Universidade de 
Genebra, onde assume livre docência. 
Em 1912 é confiado a organizar o 
laboratório de psicologia na Universi-
dade de Cracóvia.  
No laboratório, Radecki desenhou 
para ele planos arrojados: instituição 
auxiliar médica, auxiliar das necessi-
dades sociais e práticas, núcleo cientí-
fico e centro didático para formar 
técnicos brasileiros. De uma forma ou 
de outra, todos esses objetivos foram 
alcançados. Trabalhos teóricos e prá-
ticos foram publicados em Anais da 
Colônia, e Radecki nos deixou um 

livro – Tratado de Psicologia – com 
capítulos de 1928 e 1929, com conte-
údos das aulas de curso de psicologia 
ministrado a médicos militares. No 
livro, assim como em artigos, Ra-
decki expressa seu sistema psicológi-
co – o Discriminacionismo Afetivo. 
Do curso de psicologia, três alunos 
passam a fazer parte da equipe do 
laboratório: capitão Agnello Ubirajara 
da Rocha, e os tenentes Arauld Bretas 
e Alberto Moore. De curso na Facul-
dade de Medicina do Rio de Janeiro, 
Nilton Campos ingressa ao grupo, 
assim como Gustavo de Rezende, 
psiquiatra da Colônia. A Secretaria da 
Educação indicou a professora Lucília 
Tavares para aperfeiçoar-se no labo-
ratório. Com formação em medicina, 
Antonio de Bulhões Pereira, Oswaldo 
Guimarães e Flávio Dias engrossam 
fileiras. Embora não atuando no labo-
ratório, e oriundos do Direito, Eurya-
lo Cannabrava e Edgard Sanches 
mantém com ele proximidade. O úl-
timo e mais novo assistente foi o mé-
dico Jayme Grabois. 
Foi com esse grupo que Radecki irá, 
no início da década de 30, aventurar-
se a sua obra mais ousada: a criação 
de uma escola de formação de psicó-
logos, com duração de três anos. Isso 
ocorreu em março de 1932, por meio 
de decreto lei que criou o Instituto de 
Psicologia, sob a dependência da Se-
cretaria de Estado da Educação e Sa-
úde Pública. 
O Instituto foi desenhado dentro de 
uma tríplice finalidade: núcleo de 
pesquisas científicas de psicologia 
geral, individual, coletiva e aplicada; 
centro de aplicação e escola superior 
de psicologia. Compreendia cinco 
sessões: psicologia geral, psicologia 
diferencial e orientação profissional, 
psicologia aplicada a Educação, psi-
cologia aplicada a Medicina e psico-
logia aplicada ao Direito. 
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Em outubro do mesmo ano, entretan-
to, o Instituto foi extinto, e seu mate-
rial incorporado ao Serviço de Assis-
tência a Psicopatas. 
Desolados, Radecki e Radecka dei-
xam o país com destino ao Uruguai. 
 
O Laboratório de Psicologia da Es-
cola de Aperfeiçoamento de Profes-
sores de Belo Horizonte: a psicolo-

gia na Escola Nova em  
Minas Gerais 

 
Rodrigo Lopes Miranda 

Eustáquio José de Souza Júnior 
Sérgio Dias Cirino 

(UFMG) 
 

Este trabalho objetiva descrever e 
analisar papéis desempenhados pelo 
laboratório de psicologia experimen-
tal para a afirmação da psicologia 
como ciência no segundo quartil do 
século XX em Minas Gerais. O prin-
cipal objeto analisado é o Laboratório 
de Psicologia da Escola de Aperfei-
çoamento de Professores de Belo Ho-
rizonte. Este Laboratório permaneceu 
ativo entre 1929 e 1946. Durante esse 
período, ele foi uma importante insti-
tuição na interface psicologia e edu-
cação no Brasil. Para este trabalho, a 
temporalidade priorizada compreende 
os anos de 1929 a 1932. Nesse recorte 
temporal, alguns aspectos podem ser 
observados, dentre eles: circulação de 
representantes estrangeiros da psico-
logia no Estado (e.g. Helena Anti-
poff); estabelecimento do Laboratório 
e suas características; agentes envol-
vidos com seu estabelecimento e fun-
cionamento; e reformas educacionais. 
São utilizadas contribuições de dife-
rentes campos da História, a saber: 
História Cultural; História da Psico-
logia; e História da Educação. Além 
disso, são utilizadas referências dos 
Estudos Sociais da Ciência e Tecno-

logia (ESCT). Este trabalho opera 
com dois conceitos principais, mo-
derno e a díade lugar/espaço. O mo-
derno auxilia a compreender a ciência 
como operação que produz“sentidos 
de certeza” do progresso em contra-
posição à “crença”. A díade lu-
gar/espaço, por sua vez, contribui na 
observação de dois aspectos sobre o 
laboratório de psicologia experimen-
tal. Por um lado, como lugar, ele au-
xilia a compreender aspectos materi-
ais que circulavam na psicologia pra-
ticada no Brasil em um dado período. 
Por outro, como espaço, ele auxilia 
no entendimento sobre práticas reali-
zadas pela psicologia e como essas 
práticas produziramdiferentes repre-
sentações de psicologia. Na interface 
entre esses dois conceitos, pode-se 
observar como um laboratório de psi-
cologia experimental, a partir de con-
dições materiais singulares, possibili-
tou a ocorrência de práticas que con-
tribuíram para a compreensão da psi-
cologia como ciência. As fontes de 
pesquisa são: (a) artigos, documentos 
e relatórios produzidos pelo Laborató-
rio de Psicologia da Escola de Aper-
feiçoamento; (b) fotos referentes a 
este Laboratório; (c) cartas e cartões 
postais de membros do Laboratório; e 
(d) discursos e documentação política 
mineira. Com o contato com tais fon-
tes, observa-se aspectos que sugerem 
contribuições do laboratório de psico-
logia experimental para o processo de 
afirmação da psicologia como ciência 
em Minas Gerais nas primeiras déca-
das do século XX. Essas contribui-
ções têm sido observadas no diálogo 
entre a psicologia e a educação gerido 
no contexto da Escola Nova.As pri-
meiras décadas do século XX foram 
marcadas por mudançassociais, polí-
ticaseeconômicas. Nessas décadas, o 
tripé industrialização, desenvolvimen-
to científico e renovação educacional 
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alavancou o discurso republicano so-
bre o progresso do Brasil. Nesse pro-
cesso, houve aceleração no estabele-
cimento de centros urbano-industriais 
acompanhado de crescimento popula-
cional nas cidades. Principalmente, no 
sudeste do país (e.g. São Paulo, Rio 
de Janeiro e Belo Horizonte). Estes 
aspectos contribuíram para mudanças 
na estrutura socioeconômica do pa-
ís.No campo da ciência, a formação 
científica se transformava em um 
ideário para o progresso brasileiro. Os 
intelectuais e os cientistas foram se 
tornando os responsáveis pela reorga-
nização social do Brasil. O seu mote 
era “modernizar” o país e um de seus 
focos foi a educação.O movimento da 
Escola Nova é um exemplo desse 
processo.Uma das ciências que ficou 
em destaque no movimento escolano-
vista foi a psicologia e, um dos obje-
tos que a compunha, era o laboratório 
de psicologia experimental. Por um 
lado, haviam condições favoráveis 
postas pelos processos de urbanização 
e industrialização. Por outro, as práti-
cas oportunizadas pelo laboratório 
contribuiriam para os discursos cientí-
ficos sobre a educação. Esses proces-
sos estiveram presentes em Belo Ho-
rizonte, cidade em que podem ser 
encontrados práticas e discursos “mo-
dernos”.Práticas e discursos que esta-
vam em concordância com o espírito 
republicano das elites políticas e inte-
lectuais. Sendo assim, houve o forta-
lecimento da importância da educa-
ção, principalmente por meio do ensi-
no público primário e da formação de 
professoras. Nesse contexto, é que se 
situa o Laboratório de Psicologia da 
Escola de Aperfeiçoamento de Pro-
fessores de Belo Horizonte. No lugar 
Laboratório, encontravam-se moder-
nos aparelhos e instrumentos de me-
dida importados da Europa. Com eles, 
o Laboratório poderia cumprir um de 

seus fins: formar a elite do professo-
rado mineiro com os conhecimentos 
científicos da psicologia. Nolugar 
Laboratório, havia a conformação de 
práticas didáticas. No espaço Labora-
tório, diversas operações simbólicas 
foram produzidas, principalmente 
pesquisas sobre as crianças minei-
ras.Operações que criavam represen-
tações sobre a psicologia, tais como: 
o conceito de “inteligência civilizada” 
e a concepção de que os fatores soci-
ais são tão importantes quanto os bio-
lógicos na determinação da inteligên-
cia. Nota-se que o Laboratório cum-
pria, portanto, dois fins: ensino e pes-
quisa. No cumprimento dessas fun-
ções, ele afirmava a psicologia como 
uma ciência nas primeiras décadas do 
século XX no Brasil. 
Palavras-chave: laboratório de psico-
logia experimental, laboratório de 
psicologia da escola de aperfeiçoa-
mento de professores, escola de aper-
feiçoamento de professores de belo 
horizonte, escola nova. 
 
Fontes de Financiamento: CAPES, 
CNPq e FAPEMIG 
 
A semiologia do escolar construída 
pelo Dr. Ugo Pizzoli (Itália-Brasil) 

 
Carlos Monarcha 

Universidade Estadual Paulista  
 
Vinculada ao projeto “Clemente Qua-
glio (1872-1948): cânon da ciência 
pedológica — estudo histórico-
crítico”, apoio FAPESP, biênio 2010-
2012, esta comunicação oral demarca 
aspectos da ciência pedológica do 
médico-pedagogista Ugo Pizzoli 
(1863-1968), saber-fazer que procla-
ma substancialidade e legitimidade,no 
âmbito dapsicofisiologia e da peda-
gogia. Consultas a acervos institucio-
nais possibilitaram convocar massa 
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documentária e interpretá-la, com 
referencial teórico apropriado. Os 
objetivos dos estudos e das pesquisas 
priorizaram os dados gerais sobre os 
esquemas teóricos e noções conceitu-
ais, cursos para o magistério e gabine-
tes de antropologia pedagógica e psi-
cologia e experimental, implantados 
por Ugo Pizzoli, em Crevalcore (Bo-
lonha) e Milão, Itália, e em São Pau-
lo, Brasil. Além da diplomação em 
medicina pela Universidade de Bolo-
nha, Pizzoli apresentou tese em pedia-
tria, Lo scleroma dei neo nati, fre-
quentou cursos de filosofia e pedago-
gia, em Bolonha e Pavia, de antropo-
logia física, no Instituto de Antropo-
logia de Firenze, de psiquiatria, no 
laboratório de psicologia do Freno-
cômio de Reggio Emilia. Cognomi-
nado “apostolo della pedagogia scien-
tifica”, o pedologista intervém numa 
problemática em evolução: a instru-
ção popular centralizada e obrigatória, 
promovida pela unificação político-
administrativa, a célebre lei Casati 
(1859). Na moderna ciência do Risor-
gimento, o positivismo imperou como 
atitude cultural genérica ou método 
heurístico. Igualmente a Mantegazza, 
Lombroso, Credaro, Treves, Sergi, De 
Sanctis, Ugo Pizzoli salientava a for-
mação da inteligência, sentimento e 
vontade pelo estímulo da educação e 
instrução, donde legislar o marco es-
colar como locus de observações ob-
jetivas e experimentações empíricas 
escrupulosas. Partidário do cerebra-
lismo próprio da psicofísica e da psi-
copatologia, o médico-pedagogista 
derivava a semiologia da criança in-
serta no ciclo de escolarização dos 
processos psicofisiológicos e formas 
antropomorfológicas;e, ao transpare-
cer a dinamicidade do desenvolvi-
mento (ontogênico), formas e varian-
tes mentais e suas significações, que-
riadeterminar a acomodação/adapta-

ção do escolar às normas essenciais 
da cultura e da lei moral. Em 1914, 
quando evoluciona a matrícula geral 
no ensino primário do Estado de São 
Paulo, conquanto incomodada por 
severos índices de repetência, infre-
quência e deserção, Ugo Pizzoli, afa-
mado construtor de aparelhos e ins-
trumentos científicos, viu-se contrata-
do pelo governo paulista para minis-
trar cursos de técnicas antropológicas 
psicológicas, orientar teses e atuar no 
gabinete da Escola Normal da Pra-
ça,ao lado do encarregado, o profes-
sor primário Clemente Quaglio. Meti-
culosa e vivaz, conclui-se que a perí-
cia semiológica operada pelo cientista 
italiano, cujos efeitos de superfície 
desaguaram dispersamente nos mar-
cos escolares nacionais, singulariza-
va-se pelo crescimento cumulativo de 
verdades, cuja tese central apregoava 
a impossibilidade da igualdade natu-
ral entre os homens, donde medir-se e 
avaliar-se o desenvolvimento da pes-
soa, em função de fins a serem alcan-
çados. 
 
Palavras-chave: Ugo Pizzoli; semio-
logia do escolar; gabinetes de antro-
pologia pedagógica e psicologia ex-
perimental; Clemente Quaglio. 
 
O Serviço de Orientação Profissio-

nal da Faculdade Dom Bosco de 
Filosofia, Ciências e Letras de São 
João Del-Rei, no período de 1963 a 
1965: uma contribuição à História 

da Psicologia 
 

Danielle Abrantes Campos Lima 
Dener Luiz da Silva 

(UFSJ) 
 

Com a chegada da Congregação Sale-
siana ao Brasil, alguns colégios foram 
fundados e, em 1940, na cidade de 
São João del-Rei, MG, fundou-se o 
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Colégio Dom Bosco com objetivo 
inicial de formar aspirantes ao semi-
nário. Entendendo que a educação 
ginasial era insuficiente para uma 
formação apropriada dos sacerdotes, 
criou-se, a partir de 1948, o Instituto 
de Filosofia e Pedagogia que funcio-
nava sob a coordenação do Padre José 
Vieira de Vasconcellos (sd-1993). Tal 
Instituto visava à formação pedagógi-
ca, oferecendo cursos que duravam 
três anos e eram estruturados em re-
gime de internato para os alunos sale-
sianos. Também era responsável por 
possibilitar igual formação cultural a 
moças e rapazes da cidade de São 
João del-Rei e cidades vizinhas.  
Como desdobramento das atividades 
educacionais do Instituto, por meio do 
decreto de reconhecimento nº 34.392, 
de 27 de outubro de 1953, assinado 
pelo presidente Getúlio Vargas, a 
instituição passa a funcionar como 
Faculdade Dom Bosco, podendo en-
tão oferecer cursos e graduações de 
nível superior. Também a partir de 
1953, por meio de diversas corres-
pondências com o então diretor do 
Instituto de Pedagogia do Pontifício 
Instituto Ateneu Salesiano de Turim, 
Giacomo Lorenzini (1909-sd), inici-
ou-se a estruturação do laboratório de 
Psicologia experimental da Faculdade 
Dom Bosco que teve sua aula inaugu-
ral em sete de março de 1955. Embo-
ra o Laboratório de Psicologia de São 
João del-Rei não tenha sido pioneiro 
no país, sua importância se dá quanto 
à constituição e relevância social das 
atividades realizadas a partir de sua 
estruturação. 
Como desdobramentos das atividades 
que se desenvolviam neste laborató-
rio, destacam-se, em 1957, o SOEP 
(Serviço de Orientação Educacional e 
Profissional) e, em 1958, o IPP (Insti-
tuto de Psicologia e Pedagogia) que 
acabou por incorporar os serviços 

anteriores. Nos anos que se seguiram, 
até a década de 1970, o Instituto des-
tacou-se como centro de referência 
em quatro (4) atividades, a saber: 1) o 
CEP (Centro de Estudos Pedagógi-
cos); 2) o SOEP; 3) o Centro de Pes-
quisas e o 4) Círculo de Pais. 
A fim de investigar os serviços ofere-
cidos pelo IPP, o presente relato de 
pesquisa apoiou-se nos “Livros de 
Crônicas” dos anos de 1963 a 1965, 
cadernos monográficos, construídos 
através de escrita manual a caneta, 
que compõem o acervo do Centro de 
Documentação e Pesquisa em Histó-
ria da Psicologia. 
Encontram-se nesses 'livros', regis-
tros, diários ou semanais, nos quais 
são descritas sinteticamente as ativi-
dades realizadas pela equipe do IPP 
dentro e fora do Laboratório. A partir 
da identificação do conjunto desses 
'cadernos' referentes aos três anos 
supracitados, passou-se a uma higie-
nização do material, classificação, 
leitura e registro de seus conteúdos 
em diário de campo dos pesquisado-
res. 
Buscou-se concentrar nossa investi-
gação especificamente no Serviço de 
Orientação Profissional, verificando-
se que esse era dirigido a adolescentes 
de ambos os sexos e também, em me-
nor medida, como meio de reorienta-
ção de adultos. A Orientação Profis-
sional, tal qual era realizada no SO-
EP/IPP no final da década de 1950 e 
durante toda década de 1960, dedica-
va-se ao estudo de profissões, interes-
ses, aptidões, tipos de inteligência, 
utilizando para isso de alguns recur-
sos: teste Thurstone, Catálogo, DAT, 
Alexander, audiômetro, ototipo, Stie-
ling. 
Também constatamos que o Labora-
tório de Psicologia da Faculdade Dom 
Bosco era visto como referência na 
região pelos serviços prestados à co-
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munidade em geral, visto que, é fre-
quente o registro de visitas de diver-
sas personalidades de outras institui-
ções que buscavam saber um pouco 
mais do funcionamento das atividades 
no referido Laboratório. Encontramos 
registros de implantação do Serviço 
de Orientação Profissional em algu-
mas regiões que, com o auxílio dos 
profissionais do IPP, passavam a ini-
ciar esse tipo de atividade em outras 
cidades, das quais se destacam Barba-
cena, Juiz de Fora e Brasília. Esse 
caráter de ampliação do serviço de-
monstra que os trabalhos ali desen-
volvidos atendiam às expectativas e 
demandas da época, merecendo, por-
tanto, lugar de destaque o Serviço de 
Orientação Profissional, um serviço 
'psicológico' que, antes mesmo da 

instituição oficial dessa profissão em 
nosso país (que ocorrera em 27 de 
agosto 1962), contribuiu, certamente, 
para a autonomização dessa disciplina 
e profissão. 
As investigações sobre o desenvolvi-
mento e desdobramentos da Orienta-
ção Profissional terão continuidade e 
esperamos encontrar novos elementos 
para a reconstituição desta importante 
etapa da constituição da profissão de 
Psicologia para a região e, indireta-
mente, para o país. 
 
Palavras-chave: Orientação Profissio-
nal, Laboratório de Psicologia, SOEP, 
IPP 
Fonte de financiamento: Programa 
Institucional de Bolsas Iniciação Ci-
entífica -PIBIC/FAPEMIG 

 
Sessão 11. A Psicologia na Seleção e no Trabalho 

 
A psicologia do trabalho no  

contexto do ensino industrial  
brasileiro:um olhar sobre as  

particularidades de Campos dos 
Goytacazes 

 
Alexandre de Carvalho Castro 

CEFET/RJ) 
Luís Henrique da Costa Leão 

 (ENSP/Fiocruz) 
 
A presente investigação se situa na 
vertente que busca estudar processos 
de emergência e constituição da Psi-
cologia no Brasil. De fato, no século 
XX, a Psicologia caracterizou-se pela 
multiplicidade de práticas, podendo 
ser analisada, conforme Nikolas Rose, 
como uma cadeia de conhecimentos 
voltados preponderantemente para a 
resolução de problemas ligados a de-
terminadas instituições — como fá-
bricas, escolas, etc — pois a adapta-
ção e o controle social foram ênfases 
desse período. 

Assim, os problemas do homem no 
contexto industrial interessaram so-
bremaneira à Psicologia, sendo que, 
no Brasil, a surgimento do ensino 
industrial evocou a atividade de psi-
cólogos para o auxilio nos processos 
relativos à industrialização, via práti-
cas diversas como avaliação, orienta-
ção, seleção, formação e treinamento. 
Muitos estudos brasileiros mostram 
que atividades de personagens histó-
ricas como Roberto Mange, Mira y 
Lopes, Leon Walther, entre outros, 
fizeram parte desse processo. De 
igual modo, a criação de instituições 
como o Instituto de Organização Ra-
cional do Trabalho (IDORT), em 
1931, em São Paulo; o Instituto de 
Seleção e Orientação Profissional 
(ISOP), em 1947, no Rio de Janeiro; 
o Serviço de Orientação e Seleção 
Profissional (SOSP), em 1949 e o 
Departamento Orientação e Treina-
mento do Banco da Lavoura (DOT), 
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em 1958, em Minas Gerais, são tam-
bém marcas dessa conjuntura. 
Esta pesquisa, contudo, procura focar 
a história da psicologia frente ao en-
sino industrial na região norte flumi-
nense. Isso porque a região possuiu 
uma relevância que nem sempre é 
enfatizada. Ora, muitos conhecem o 
fato de que a iniciativa do então pre-
sidente da república, Nilo Peçanha, ao 
criar Escolas de Aprendizes Artífices 
em vários estados, em 1909, é tida 
como pioneira no ensino industrial. 
No entanto, há o desconhecimento de 
que o mesmo Nilo já criara, quando 
governador do estado do Rio, uma 
escola em Campos dos Goytacazes, 
em 1906, para o ensino de ofícios 
manufatureiros. Assim, ainda que de 
modo incipiente, a cidade de Campos 
possuiu antecedentes em relação ao 
marco oficial do ensino industrial — 
as Escolas de Aprendizes Artífices. 
Mas, além disso, há de se ressaltar 
que em Campos funcionou uma Esco-
la de Aprendizes Artífices (de 1910 
até 1942), que se desenvolveu institu-
cionalmente, segundo as políticas 
educacioanis de diversos períodos, se 
transmudando em Escola Técnica 
Federal de Campos, CEFET-Campos, 
e, a partir de 2008, em Instituto Fede-
ral Fluminense. 
Portanto, esta pesquisa, que ainda está 
em desenvolvimento, tem como obje-
tivo investigar as configurações desse 
processo histórico em Campos dos 
Goytacazes, enfocando as transfor-
mações das estruturas do ensino in-
dustrial e a inserção da psicologia 
nesse cenário. E se fundamenta em 
uma concepção teórico-metodológica 
oriunda da filosofia da linguagem de 
M. Bakhtin, pois as fontes documen-
tais e bibliográficas levantadas foram 
consideradas como um conjunto de 
produções discursivas que remetem às 
interações socialmente constituídas. 

As técnicas de coleta de dados utili-
zadas foram entrevistas e análises de 
fontes documentais e bibliográficas, 
sendo que as entrevistas se deram 
com atores chave: profissionais, pro-
fessores e diretores inseridos na esco-
la desde a criação da Escola Técnica 
Federal de Campos, incluindo os pri-
meiros responsáveis pelo ensino da 
psicologia na instituição. Foram ana-
lisados documentos, as grades curri-
culares do curso técnico responsável 
pela inserção da psicologia, e os res-
pectivos programas do curso. As ca-
tegorias de análise enfocadas foram 
“a emergência do ensino industrial 
em campos dos Goytacazes” e a “in-
serção da psicologia no ensino indus-
trial”, “características dessa psicolo-
gia”. 
Os resultados preliminares da investi-
gação permitem constatações impor-
tantes. Tanto sob a égide do cliente-
lismo político-eleitoreiro (caracterís-
tica mais marcante das primeiras dé-
cadas), quanto sob a inspiração do 
desenvolvimento econômico (em fun-
ção da descoberta de poços de petró-
leo da Bacia de Campos que trans-
formou o perfil produtivo da região), 
o ensino industrial no norte fluminen-
se teve muitas peculiaridades. E a 
psicologia emergiu tardiamente nesse 
contexto. 
Em Campos dos Goytacazes a incor-
poração da Psicologia ao ensino se 
deu partir da criação do curso técnico 
de segurança do trabalho (TST), cuja 
primeira edição ocorreu em 1988 
(pois justamente no fim dos anos de 
1980 foi regulamentada a profissão 
do TST no Brasil, por meio do decre-
to nº 92.530 de 09 de Abril de 1986). 
E, embora as principais características 
dessa psicologia sejam a ênfase para a 
prevenção de acidentes de trabalho, 
curiosamente, porém, a ênfase do 
conteúdo programático recaiu sobre 
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matrizes psicanalíticas (vinculadas 
aos estudos da Psicopatologia do Tra-
balho). Assim, a particularidade de 
Campos dos Goytacazes, frente à 
emergência da psicologia do trabalho 
em contextos como São Paulo, Rio de 
Janeiro e Belo Horizonte, decorre do 
fato de não ter incorporado a emer-
gência da psicotécnica, ficando total-
mente à margem das discussões de 
psicotécnicos e psicologistas, típicas 
do contexto do treinamento industrial 
nos anos 40, 50 e 60. Tal diferença 
permite constatar o equívoco daqueles 
que, em análises da História da Psico-
logia do Trabalho, acabam por gene-
ralizar tendências conceituais majori-
tárias para todo o Brasil, de forma 
homogênea, sem perceber que a efeti-
va marca do processo histórico é a 
ruptura, a lacuna, e a descontinuidade. 
 
Palavras-Chave:Ensino Industrial, 
Psicologia do Trabalho, CEFET, 
Campos dos Goytacazes.  
 

A seleção de pessoal como  
afirmação da Psicologia do  
Trabalho: historicidade e  

contemporaneidade 
 

Elina Eunice Montechiari Pietrani 
(UERJ) 

 
O processo de seleção de pessoal é 
considerado um dos primórdios da 
Psicologia em sua vertente no traba-
lho,no momento em que esta iniciava 
seu fortalecimento enquanto ciência. 
Plantado em meio ao processo da 
industrialização no final do século 
XIX e início do século XX, floresceu 
como uma das mais importantes ati-
vidades da Psicologia do Trabalho, 
trazendo em seu bojo todo o método 
cientificista que a então jovem ciência 
se propunha. Embora o fenômeno da 
Revolução Industrial tenha causado 

significativas transformações sociais, 
transferindo os trabalhadores de suas 
casas para o interior das fábricas, 
dando início à Industrialização Clás-
sica (Chiavenato, 2010), o ambiente 
econômico nesse período era de esta-
bilidade e previsibilidade. O processo 
de seleção de pessoal se incumbia 
então de aproximar o homem da má-
quina, promovendo seu ajustamento e 
a eficiência dos processos organizaci-
onais. Servindo de apoio à Adminis-
tração Científica de Taylor, a Psico-
logia atuava na combinação do “ho-
mem certo para o lugar certo”, na 
qual a Psicometria emprestou seus 
conhecimentos em termos de mensu-
ração e avaliação do comportamento 
humano. Após a Segunda Guerra 
Mundial, iniciava-se a Era Industrial 
Neoclássica (Idem), quando o mundo 
dava sinais de que as mudanças eram 
iminentes, porém ainda não expressi-
vas. Os processos organizacionais 
caminhavam em direção a uma eco-
nomia que requeria razoável agilida-
de. O trabalhador, nesse contexto, era 
um recurso humano associado aos 
recursos materiais, e o processo de 
seleção baseava-se fortemente nas 
prescrições de cargos, com o objetivo 
de adaptar o homem à organização 
por meio de uma unidade de métodos 
e procedimentos. A Psicologia inten-
sifica, assim, sua atuação técnica, 
aliada aos princípios de uma adminis-
tração, que evocava a empresa como 
um sistema, com padrão determinado 
de atuação, sobre o qual o indivíduo 
deveria se adaptar. Mais intensamente 
a partir dos anos 80, inicia-se um mo-
delo socioeconômico que primava 
pela flexibilização dos processos de 
trabalho, ao mesmo tempo em que a 
globalização e a comunicação entre os 
países se ampliava através da massifi-
cação da tecnologia e dos meios de 
comunicação, principalmente pela 
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Internet. Na constatação dessas mu-
danças, a ordem econômica impôs 
alterações na estrutura e dinâmica do 
trabalho e na sua relação com o traba-
lhador. O processo de seleção de pes-
soal foi atravessando esses contextos 
e firmando a Psicologia dentro das 
organizações, como um importante 
aliado no processo de engajamento do 
homem ao trabalho, expandindo, in-
clusive, sua atuação aos processos de 
treinamento, avaliação de desempe-
nho, entre outros. Contudo, essas aná-
lises levam a perguntar: como tem se 
portado a Psicologia do Trabalho den-
tro dessas transformações? Como o 
processo de seleção de pessoal tem 
respondido ao contexto de trabalho 
atual, marcado pela imprevisibilidade 
e turbulência?  Como o psicólogo do 
trabalho tem conciliado as demandas 
de subjetividade do trabalhador com 
as constantes mudanças do ambiente 
organizacional?  O caráter tecnicista 
adotado inicialmente pela Psicologia 
na seleção de pessoal atende a essas 
novas demandas? Não obstante a re-
conhecida presença do Psicólogo no 
interior das instituições empresariais, 
ainda parecem restar algumas inquie-
tações a respeito da eficácia da sua 
atuação. Inquietações que ganham 
força na atualidade, em face dos para-
doxos vividos no ambiente empresa-
rial que requisita profissionais com-
prometidos e envolvidos com a em-
presa, mas também abertos às mudan-
ças de cenário; cada vez mais compe-
titivos, mas também que saibam tra-
balhar em equipe; que sejam respon-
sáveis pela sua própria carreira, mas 
que desenvolvam as competências 
exigidas pela empresa (Ribeiro, 
2009). O objetivo desse projeto é, 
assim, reconstituir a trajetória da Psi-
cologia voltada ao processo de sele-
ção de pessoal, analisando a metodo-
logia utilizada por ela ao longo das 

transformações da organização do 
trabalho e poder, assim, refletir sobre 
a influência dessa metodologia no 
contexto atual, buscando analisar sua 
eficácia e pertinência. A importância 
dessa reflexão reside na questão de 
uma compreensão crítica sobre o pa-
pel e o método da Psicologia do Tra-
balho, o que se fará através do resgate 
dessa historicidade, aliado à experi-
ência da própria autora na área de 
Recursos Humanos, observações da 
prática de outros psicólogos na área e 
comentários de trabalhadores posta-
dos nas redes sociais de Internet, que 
apontam uma Psicologia do Trabalho 
estritamente tecnicista, neutra e que 
parece não olhar para as contradições 
do ambiente. No horizonte histórico 
atual, a Psicologia do Trabalho é 
pressionada a participar e se inserir 
nesse contexto, atuando estrategica-
mente e desenvolvendo um processo 
de seleção de pessoal que concilie 
com essa nova configuração do traba-
lho. Ao mesmo tempo, é também re-
querido que volte sua atenção à ne-
cessidade do trabalhador, que reivin-
dica melhores condições de trabalho e 
maior qualidade de vida. Conclui-se 
pela necessidade de uma Psicologia 
que vá além da técnica e que reflita 
sobre seu papel nessa díade empresa-
trabalhador, desenvolvendo um méto-
do que englobe também a subjetivi-
dade do homem e sua relação com o 
trabalho e que o permita desvelar suas 
próprias possibilidades dentro desse 
contexto. 
 
Palavras-chave: seleção de pessoal, 
psicologia do trabalho, método, histo-
ricidade. 

 
Psicologia nos Cursos de Licencia-
tura: Que professores queremos 

formar? 
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Gabriela Salomão Alves Pinho 
(IFRJ) 

 
Faz-se necessário, inicialmente, con-
textualizar o lugar de onde estamos 
falando. No ano de 2008, o governo 
federal aprovou a lei que instituiu a 
Rede Federal de Educação Profissio-
nal, Científica e Tecnológica no país.  
Os Cefets, as Escolas Agrotécnicas e 
as Escolas Técnicas passam a formar 
os Institutos Federais, instituições de 
educação especializadas em oferecer 
educação profissional e tecnológica 
nas diferentes modalidades de ensi-
no. As instituições estão presentes 
em todos os estados da federação, 
oferecendo ensino médio integrado 
ao ensino técnico, cursos técnicos, 
cursos superiores de tecnologia, li-
cenciaturas, bacharelados e pós-
graduação. Consta na legislação dos 
Institutos Federais que vinte por cen-
to das vagas do ensino superior de-
vem ser oferecidas para os cursos de 
licenciatura. Faz parte da política de 
formação de professores do IFRJ a 
oferta dos cursos de licenciatura em: 
Matemática, Física e Química. Tal 
ação contempla os objetivos preconi-
zados pela macro-política, via Minis-
tério da Educação e Cultura, tendo 
em vista a carência histórica de pro-
fissionais docentes atuantes nas áreas 
supracitadas. O sistema educacional 
sofreu em sua dinâmica interna o que 
podemos chamar de pressão intra-
sistêmica. Isto é, a conclusão de um 
maior contingente dos níveis mais 
elementares de ensino exigiu a am-
pliação da oferta de Ensino Médio. 
Em outras palavras, a expansão do 
ensino que vem ocorrendo nos últi-
mos vinte anos e a política de inser-
ção proposta pelos Institutos Fede-
rais demandam um contingente sig-
nificativo de professores em áreas 
como: Matemática, Física e Química.  

Se faz necessária a reflexão acerca 
das políticas de acesso, permanência 
e qualidade de ensino nos cursos de 
Licenciatura, como está evidenciado 
nos resultados oficiais de avaliação, 
já que historicamente, essas licencia-
turas são marcadas pela evasão. For-
çoso é reconhecer que o número de 
concluintes é drasticamente reduzido 
comparado às matrículas iniciais. 
Este fato tem implicações profundas 
no que diz respeito à alocação de 
recursos, contratação de professores 
e atendimento das demandas sociais 
e dos sistemas de educação. Neste 
sentido, torna-se necessário promo-
ver ações políticas voltadas para gra-
duandos das licenciaturas no sentido 
de conter a evasão e oferecer cursos 
de qualidade que atendam às deman-
das do setor educacional.E é exata-
mente sob esta vertente que entra a 
experiência do PIBID.  
O presente trabalho apresenta minha 
experiência como professora de psi-
cologia nos três referidos cursos de 
licenciatura e como coordenadora do 
Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID) no 
curso de Licenciatura em Química, e 
tem como objetivo abordar a interfa-
ce entre os saberes das áreas da Edu-
cação, da Química e da Psicologia, e 
a maneira como estes se relacionam 
na formação dos licenciandos e na 
consolidação da prática do PIBID em 
parceria com as escolas estaduais de 
educação básica conveniadas. 
A interdisciplinaridade que se coloca 
traz impactos na formação acadêmi-
ca dos futuros professores. Pode-se 
afirmar que é por intermédio dos 
estagiários, bolsistas PIBID ou orien-
tandos dos cursos de Licenciatura, 
que as instituições de ensino superior 
se comunicam de forma permanente 
com a escola. É, inclusive, a partir 
dessa relação que são, permanente-
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mente redefinidos os conceitos e 
redesenhadas as práticas didáticas, 
curriculares e de gestão educacional. 
Com o objetivo de priorizar o verda-
deiro sentido dos cursos de Licencia-
tura – a docência, o foco do nosso 
trabalho é contextualizar a formação 
do professor privilegiando os estudos 
de história, política, filosofia e eco-
nomia (fundamentos e teorias de 
compreensão da realidade), visando 
o combate à fragilidade e simplifica-
ção de tal formação. Para isso, preci-
sa-se criar novos significados para os 
processos de ensino e aprendizagem, 
não só individuais, mas também co-
letivos. A partir do entendimento de 
que a cultura é o viés que vai possi-
bilitar a construção da identidade, ou 
como bem nos indica a Psicologia 
Social – o território como agenciador 
de subjetividades, e em consonância 
com o Projeto Pedagógico Instituci-
onal que orienta uma constante refle-
xão e intervenção na realidade atual, 
uma das funções sociais dos Institu-
tos Federais é ampliar a relação com 
o entorno de cada campus e contribu-
ir para a melhoria da qualidade de 
vida da comunidade na qual está in-
serido, numa perspectiva emancipa-
tória. 
Dessa forma, no trabalho docente e 
nas atividades discentes, são estabe-
lecidas as relações entre conteúdos e 
contextos, sempre com vistas à rele-
vância do significado do que é ou 
deve ser aprendido e por metodolo-
gias que interrelacionam vivência e 
prática profissional. Nesse sentido, a 
reflexão que buscamos é sobre o 
abrangência da psicologia nos cursos 
de formação de professores. A servi-
ço do que se colocam os conteúdos 
abordados nesse componente curri-
cular? De que maneira articular con-
ceitos de psicologia social e psicolo-
gia do desenvolvimento e da apren-

dizagem em prol de uma maior cons-
cientização e implicação dos futuros 
professores? 
 
Palavras-chave: Educação, Institui-
ções de Ensino Superior, Formação 
de Professores 
 

La restricción de lo público: 
psicotecnia y limitacionismo en la 
educación superior colombiana, 

1939-1950 
 

Bruno Jaraba 
(Universidad Nacional de Colombia) 

 
Como en otros países de Latinoamé-
rica, en Colombia el ingreso a la 
educación superior está mediado por 
exámenes estatales que deben presen-
tar todos los estudiantes próximos a 
egresar del nivel medio y, en los 
casos de algunas universidades oficia-
les, por exámenes institucionales a los 
que han de someterse los aspirantes a 
tales instituciones. Lo llamativo en el 
caso de Colombia es que la implan-
tación de esta medida ocurrió mucho 
antes que en los demás países de la 
región, apenas promediando el siglo 
XX. Las condiciones y procesos que 
derivaron en esta situación han sido 
en general obviados por la historio-
grafía de la educación en este país, 
pero, en compensación, han sido 
tomados por la historiografía psicoló-
gica nacional como un aspecto central 
hasta el punto de sostener en las 
primeras aplicaciones de exámenes de 
admisión universitaria la narrativa 
fundacional de la profesión en Co-
lombia. Aun así, tales aproximaciones 
desde la historia de la psicología, 
dado su mismo carácter celebratorio, 
han sido bastante parciales, con el 
resultado de entorpecer, más que 
aclarar, la comprensión de las 
complejas relaciones establecidas 
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entre los saberes y prácticas psico-
lógicas y los proyectos educativos, 
institucionales, sociales y políticos de 
los grupos de interés que en un 
principio promovieron las medidas 
limitacionistas en la educación 
superior colombiana. 
Esta contribución propone un 
abordaje inédito del problema al 
sustentarse en fuentes primarias deri-
vadas del archivo de la Universidad 
Nacional de Colombia, institución 
donde por primera vez se realizaron 
exámenes de ingreso, a partir de 
1939, sustentados en metodologías 
psicotécnicas.  A partir de este ma-
terial es posible mostrar la intensa 
controversia alrededor de las deci-
siones que llevaron al establecimiento 
de esta medida. El modelo de análisis 
retórico, propuesto entre otros por 
Potter, Billig y Mulkay, permite 
describir las estrategias discursivas 
desplegadas por los diversos actores 
involucrados en el proceso para 
promover sus intereses y atacar las 
posiciones contrarias. Las formas de 
constitución de tales actores, en 
términos de grupos de interés, las 
relaciones de estos entre sí y con el 
dispositivo de examen y las variadas 
acciones que emprenden para hacer 
prevalecer sus posiciones son 
analizadas desde la perspectiva de la 
teoría del actor-red ofrecida por 
Latour y Callon, entre otros. En 
medio de estas negociaciones, alian-
zas y disputas, el dispositivo de 
examen no permanecerá inmutable, al 
contrario será reconstruido una y otra 
vez, de acuerdo a los intereses de los 
diversos grupos implicados, proceso 
que puede ser descrito según los 
términos del modelo de construcción 
social de la tecnología que ofrecen 
Pinch y Bijker. Por último, el 
concepto de coproducción de Jasanoff 
permite mostrar las formas alter-

nativas de universidad, sociedad y 
sujetos que cada una de las formas de 
concebir el examen promovía. 
Los resultados de esta pesquisa 
apuntan a mostrar, en primer lugar, lo 
muy polémica que fue la propuesta de 
la limitación en sus primeros años, así 
como el uso de las metodologías 
psicotécnicas para tal fin. Tal condi-
ción polémica se acentuaba por la 
diversidad de actores involucrados en 
el asunto al ver implicados sus 
intereses en el mismo. Al respecto se 
encuentra que quienes defendían la 
medida lo hacían esgrimiendo un 
repertorio aristocrático de la univer-
sidad pública, mientras que sus 
opositores se amparaban en un 
repertoriodemocrático respecto a tal 
institución. Según el primero, la 
universidad debía tener como 
estudiantes solo a los mejores entre 
quienes aspiraran a ella, mientras que 
el segundo sostenía que la universi-
dad debería ofrecer sus servicios al 
mayor número de personas creciendo 
de acuerdo a la demanda. A su vez, el 
repertorio de la caja negra fue la 
estrategia discursiva propia de 
quienes promovían el uso de la psico-
tecnia para la selección o limitación 
del ingreso a la universidad, tratando 
de exaltar, por un lado, su eficacia 
técnica, pero, por otro, manteniendo 
al margen de la discusión los funda-
mentos de tal eficacia. A tal reperto-
rio se contrapone el repertorio del 
experimento, que subrayaba la brecha 
entre los usos para los que original-
mente se habían diseñado las pruebas 
psicotécnicas y aquel que pretendía 
dársele en el contexto local. Por 
último se enfrentaban los repertorios 
de la dotación, según el cual la 
inteligencia era un rasgo definido y 
estable de cada persona, fundamental 
para el éxito en los estudios y la 
profesión, y el repertorio de la forma-
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ción, que sostenía las posibilidades 
del proceso educativo para desarrollar 
las potencialidades de los estudiantes. 
Estas diversas concepciones sobre la 
universidad, la psicotecnia y la mente 
se traducirían en tres formas distintas 
de configurar el dispositivo de exa-
men, cada una de las cuales sostenía 
tres modelos de sociedad divergentes: 
uno en el que si bien el acceso a la 
élite era estrecho, podía lograrse 
mediante el esfuerzo personal, otro 
que promovía el conocimiento y 
desarrollo de las diferentes capa-
cidades de los ciudadanos del país 
con un amplio acceso a la educación 

superior y un tercero que restringía de 
manera radical el ingreso a la 
universidad y todos sus beneficios. 
 
Palavras-chave: Limitacionismo, 
Psicotecnia, Colombia, Educación 
Superior. 
Fontes de financiamento: Asociación 
Colombiana de Facultades de 
Psicología y del Colegio Colombiano 
de Psicólogos y Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Nacional 
de Colombia, Apoyo a financiación 
de tesis para estudiantes de posgrado, 
mediante Res. 038 de 2011. 

 
 

Sessão 12: Tensões epistemológicas 
 

Considerações sobre o método da 
psicologia em Kant: a crítica à  
introspecção na obra de 1786 

 
Diego Azevedo Leite 

Saulo de Freitas Araujo 
(UFJF) 

 
Embora, por um lado, muitas possí-
veis contribuições de Immanuel Kant 
(1724-1804) à psicologia permane-
çam ainda em grande medida pouco 
estudadas na literatura, por outro, há o 
claro reconhecimento de que suas 
críticas à cientificidade da área, prin-
cipalmente em sua obra de 1786, Me-
taphysiche Anfangsgründe der Natu-
rwissenschaft (Princípios Metafísicos 
da Ciência da Natureza), fizeram com 
que ela pudesse conquistar sua auto-
nomia – enquanto disciplina – nosé-
culo XIX, a partir dos trabalhos de 
alguns renomados psicólogos e fisio-
logistas. Essa crítica de Kant, contu-
do, ao longo de toda a história, não 
foi claramente compreendida. Com 
exceção de alguns trabalhos mais atu-

ais, há uma completa falta de contex-
tualização das considerações e ideias 
do filósofo alemão, o que foi causa de 
inúmeras e contínuas más interpreta-
ções e distorções de seu pensamento, 
fazendo com que Kant seja visto por 
muitos psicólogos de uma forma me-
ramente caricaturada. Com relação às 
suas ideias sobre a introspecção, que 
estão em grande parte relacionadas 
àquela crítica, ocorre o mesmo. Em 
geral, não é explicado em que consis-
tia a introspecção naquele período, o 
que Kant considerava introspecção, 
quais eram suas influências e contra 
quem ele estava argumentando, isto é, 
contra que espécie de introspecção ele 
direciona suas considerações. Todas 
essas questões são de extrema impor-
tância para a compreensão adequada 
das ideias do filósofo, porém, são 
muito frequentemente deixadas de 
lado por completo. O presente traba-
lho, vinculado ao programa de Pós 
Graduação em Psicologia da UFJF e 
inserido na linha de História e Filoso-
fia da Psicologia,integrada ao Núcleo 
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de Pesquisa em História e Filosofia da 
Psicologia (NUHFIP), tem por objeti-
voapresentar, de forma mais precisa, 
as considerações críticas de Kant a 
respeito da introspecção em sua obra 
de 1786, uma vez que nela, suas idei-
as aparecem de modo mais explícito. 
Para alcançar os objetivos referidos 
acima,foi feita uma análise minuciosa 
da obra de Kant a partir da “Edição da 
Academia” (Akademie-Ausgabe – AA 
– von Immanuel Kant Gesammelten 
Schriften XXIX vols.) e da literatura 
secundária especializada.As concep-
ções de Kant a respeito do que hoje se 
chama introspecção estão presentes 
desde o período pré-crítico do filóso-
fo, isto é, o período anterior à publi-
cação da primeira edição da Kritik der 
reinen Vernunft (Crítica da Razão 
Pura) em 1781, principalmente em 
seus cursos sobre antropologia, e à 
medida que seu pensamento amadu-
rece, sua posição vai gradualmente se 
modificando. O lugar, porém, em que 
suas críticas a este método de investi-
gação psicológica aparecem de forma 
mais clara é no texto de 1786, no qual 
Kant diz o seguinte: (a) a matemática 
não é aplicável aos fenômenos do 
sentido interno e suas leis, uma vez 
que o tempo (intuição interior em que 
se deveriam construir os fenômenos 
da alma) tem apenas uma dimensão; 
(b) o diverso da observação interna 
(innere Beobachtung) só é separável 
mediante uma simples divisão do 
pensamento, mas não pode conservar-
se separado e combinar-se de novo à 
vontade; (c) um sujeito pensante não 
se deixa submeter a experiências ade-
quadas; (d) a própria observação em 
si já altera e desfigura o estado do 
objeto observado. Assim, a psicologia 
não poderia ser nem uma doutrina 
experimental, nem uma ciência genu-
ína. Mais direta e claramente relacio-
nados à introspecção são as objeções 

(b), (c) e (d). De acordo com a litera-
tura, Kant apresenta tais críticas, 
principalmente tendo em vista as pro-
postas metodológicas para a psicolo-
gia de Tetens e Baumgarten, os quais 
defendiam uma versão particularmen-
te forte de introspeccionismo, aparen-
temente, porque pensavam que rejei-
tar a introspecção poderia obrigá-los a 
usar um método materialista para a 
investigação da mente humana. Para 
eles, o único método aceitável na psi-
cologia empírica é a auto-observação 
“interna” (Selbstgefühl). Até 1770, 
Kant pensa da mesma forma, isto é, 
que o sentido interno (innerer Sinn) é 
a única fonte de conhecimento psico-
lógico empírico, mas a partir de 1780 
ele começa a rejeitar gradualmente o 
introspeccionismo. Esta rejeição terá 
seu ponto mais alto em sua crítica de 
1786. Pode-se concluir, primeiro, que 
as críticas de Kant precisam ser muito 
bem contextualizadas, pois são dire-
cionadas mais precisamente a Tetens 
e Baumgarten e suas respectivas pro-
postas do método introspectivo na 
psicologia empírica. Segundo, que 
Kant não o rejeita totalmente, ele 
apenas aponta algumas dificuldades 
de se utilizar exclusivamente este 
método, apresentando inclusive, em 
obras posteriores, a sua própria pro-
posta metodológica para a psicologia, 
já unida a sua antropologia. 
 
Palavras-Chave: Introspecção; Méto-
do; Immanuel Kant; História e Filoso-
fia da Psicologia. 
Fonte de Financiamento: CAPES. 
 

A Interpretação da Gestalt-
psychologie por Merleau-Ponty na 

Fenomenologia da Percepção 
 

Flávio Vieira Curvello 
(UFRJ) 
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O presente estudo tem por interesse 
avaliar a interpretação de Merleau-
Ponty acerca da Gestaltpsychologie 
em sua obra de maior expressão, a 
Fenomenologia da Percepção, de 
1948. Buscaremos, inicialmente, ofe-
recer uma caracterização sumária do 
projeto filosófico deste texto e, em 
um segundo momento, entender como 
a referida escola psicológica surge 
como interlocutor relevante para as 
suas propostas mais positivas. No que 
se refere ao seu projeto, temos que 
Merleau-Ponty pretende realizar uma 
crítica de certa concepção ontológica 
do mundo – o dualismo substancial, 
que propõe uma cesura fundamental 
entre pensamento e extensão – e de 
sua expressão epistemológica neces-
sária – o conceito de representação, 
que entende ser o trato com o mundo 
a mera criação de cópias fenomênicas 
daquilo que este tem em si mesmo –, 
ambos sustentados, de acordo com o 
filósofo, pelas tradições empirista e 
intelectualista dos pensamentos mo-
derno e contemporâneo, ainda que por 
argumentos distintos e muitas vezes 
incompatíveis. Desarticuladas estas 
concepções enganosas, seria impor-
tante substituí-las, respectivamente, 
pelo contato originário, pré-categorial 
e essencialmente ingênuo do corpo 
com o mundo – i.e, pelo ser-no-
mundo entendido a partir da experi-
ência corpórea – e pelo pensamento 
expressivo – uma forma de cognição 
que não é mera re-apresentação de 
objetos reais em conteúdos fixos, mas 
abertura expressa a sentidos sempre 
novos. A Gestaltpsychologie surgiria 
como uma importante realização no 
próprio campo das ciências positivas 
que permitiria a Merleau-Ponty afas-
tar a perniciosa atitude natural, mar-
cada por uma adesão tácita ao esque-
ma dualista, e instaurar este último 
binômio conceitual, basicamente a 

partir da crítica por ela feita aos mo-
delos psicológicos tradicionais e a 
conceitos como sensação, associação, 
atenção, entre outros. A psicologia 
berlinense teria mostrado, e.g., que a 
sensação é um conceito meramente 
linguístico, sem sustento intuitivo 
possível, e que toda impressão sensí-
vel, por mais simplória que possa ser, 
pressupõe sempre o enquadramento 
do dado em um fundo com o qual se 
contrasta, a partir do qual se mostra 
como dado. A simplicidade, a discri-
ção e a irredutibilidade do conceito de 
sensação, essenciais para a sua defini-
ção psicofísica – i.e., que entende a 
sensação como função fixa da excita-
ção periférica – deveriam ceder lugar 
ao caráter fundamentalmente comple-
xo e diferencial da sensibilidade, 
mostrando a impossibilidade de en-
tendermos esta apenas como somató-
rio de nossas afecções por um mundo 
transcendente, tal como o descrito 
pela física. Da mesma forma, a expli-
cação da percepção pela convergência 
associativa daqueles elementos senso-
riais independentes, os quais compo-
riam um objeto experimentado pela 
intervenção de um fator sintético 
completamente arbitrário – a própria 
associação –, teria sido refutada pela 
indicação de que todo percepto exige 
uma forma específica de organização 
para seus conteúdos, possui necessi-
dades intrínsecas que o definem como 
percepto, sendo apenas a partir desta 
afirmação de um todo já organizado 
que as eventuais lembranças e associ-
ações podem ocorrer. A organização 
do objeto não se dá nunca pela impo-
sição de lembranças essencialmente 
exteriores às sensações, portanto, mas 
por uma necessidade imanente ao 
próprio dado. Crítica análoga poderia 
ser feita ao conceito de atenção, que 
não consistiria tanto em uma função 
exterior aos dados percebidos e que 
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modularia as suas formas de apresen-
tação, justificando as eventuais dis-
crepâncias entre o fato psíquico e as 
condições objetivas de sua gênese, 
mas sim em um movimento interes-
sado da consciência na direção de 
totalidades organizadas, o próprio 
movimento sendo orientado por esta 
organização. Por fim, a noção mesma 
de mundo deve ser esvaziada do sen-
tido mimético da ideia clássica de 
representação, a qual exige a recon-
dução de tudo o quanto nos aparece a 
um mundo de efetividades reais exis-
tentes em si e por si mesmas, para que 
obtenhamos compreensão última 
acerca do que é o aparecente. Em vez 
disto, os princípios que tornam o 
mundo um espaço de familiaridade 
plena e velam todos os seus entes e 
acontecimentos com uma trama de 
sentidos bem estabelecida, investem 
todo aparecimento de valor vital, de-
vem ser explicitados. O mundo deve 
ser abordado a partir de uma ideia de 
campo fenomenal, e não como um 
conjunto de fatos geneticamente ex-
plicáveis por um mundo geográfico. 
Em cada uma destas passagens, terí-
amos uma crítica da submissão de 
nossa experiência a uma realidade que 
lhe seria formalmente exterior e uma 
atenção ao contato sempre significati-
vo que travamos com o mundo, à es-
trutura mais íntima de nossa vida fe-
nomenal, e parece ser exatamente 
neste sentido que o gestaltismo surge 
como um ponto de apoio para a intro-
dução do projeto fenomenológico de 
Merleau-Ponty. 
 
Palavras-chave: fenomenologia, ges-
taltismo, psicologia da percepção. 
Financiamento: CNPq 
 

Recepción de la sociología del 
conocimiento en la historia de la 

psicología 

 
Fernando Polanco 

(Universidad Nacional de San Luis) 
 

La historiografía de la psicología 
sufrió una transformación considera-
ble a finales de los años 1970. Su 
principal fuente fue un cambió con-
ceptual en la reconstrucción del 
pasado de la disciplina influenciado 
por el impacto de los estudios de la 
sociología del conocimiento en los 
estudios historiográficos de la ciencia. 
Esto llevó a una serie de importantes 
aportes de la reconstrucción del 
significado de las prácticas disciplina-
res, incluyendo las incoherencias 
conceptuales, tanto en las teorías, 
como en las prácticas científicas. 
La presente investigación es de tipo 
teórico-metodológica; se realizó una 
revisión de los principales elementos 
conceptuales de la sociología del 
conocimiento y sus aportes en la base 
teórica y práctica de la historiografía 
de la psicología. 
Como resultado observamos que 
existieron tres trayectoriasen la 
recepción de la sociología del conoci-
miento en la historia de la psicología. 
La primera representada por los 
investigadores de la Universidad de 
York y de los Países Bajos. Estos se 
subsumen bajo lo que se denomina 
Historia crítica de la psicología. Uno 
de sus representantes, Kurt Danziger, 
en sus investigaciones sobre ideología 
y utopía llevadas a cabo en Sudáfrica, 
recepcionó el trabajo de Karl 
Mannheim, a través de investiga-
ciones en Psicología social. Posterior-
mente al realizar su giro historicista, 
retoma los tres principales elementos 
de la lectura hermenéutica de la so-
ciología, es decir el sujeto, que genera 
el conocimiento; el objeto, que es 
estudiado y fuente del conocimiento; 
y el contexto, de construcción de ese 



Anais do X Encontro Clio-Psyché 
Instituições, Psicologia, História 

UERJ, 17 a 19 de outubro de 2012   ISSN: 1982-632X 

110 

conocimiento. A partir de esta matriz 
conceptual, estos investigadores, rea-
lizan sus estudios desde una meto-
dología basada en la revisión de 
fuentes primarias, y a partir de ello, 
también llevan a cabo estudios de 
contenido, donde reconstruyen los 
tres actores del conocimiento. 
La segunda trayectoria de recepción, 
puede ser observada en los inves-
tigadores de las Universidades de la 
Habana y la Universidad Autónoma 
de Madrid, y que pueden ser incluidos 
dentro de lo que podemos llamar 
Historia crítica de la psicología de 
orientación marxista. Estas investiga-
ciones se caracterizan por su lectura 
de la historia de la ciencia, la cual es 
realizada a través de las categorías 
conceptuales del marxismo. Uno de 
los principales desarrollos de este tipo 
de sociología del cocimiento cientí-
fico se encuentra en los estudios de 
laboratorios donde se señala que los 
medios de producción junto a las 
prácticas científicas crean los modos 
de conocimiento. En esta trayectoria, 
la ciencia es vista como tecno-ciencia 
que se encuentra al servicio del 
sistema de producción dominante. Se 
hablará de mercado simbólico, 
distribución del conocimiento, entre 
otros elementos. 
Finalmente, la tercera trayectoria de 
recepción la encontramos en la 
denominada Historia de la psicología 
a la valenciana, representado por los 
investigadores de la Universidad de 
Valencia y la Universidad Complu-
tense de Madrid. Esta historia tiene 
una lectura Mertoneana de la Historia 
de la psicología, donde el principal 
eje se encuentra en que ven a la 
ciencia como institución social. 
Dentro de dicha institución, se genera 
una cultura particular cuyo eje son el 
comunitarismo, la universalidad, el 
desinterés, la originalidad y el escep-

ticismo. Metodológicamente estos 
historiadores han desarrollado un 
sofisticado sistema estadístico basado 
principalmente en la cienciometría y 
los estudios sociobibliométricos, que 
se aplican sobre documentación 
escrita en general, pero principal-
mente sobre las publicaciones perió-
dicas. Finalmente, se puede señalar 
que sus principales objetos de 
reconstrucción historiográfica han 
sido las figuras de las grandes 
personalidades de la psicología, los 
sistemas/escuelas psicológicas, y 
algunos métodos científicos que 
demarcan un campo particular, y por 
ende una serie de artículos y 
publicaciones definidas. 
A la luz de los resultados, podemos 
señalar que la recepción tuvo una 
triple matriz conceptual. Una princi-
palmente teórica, que la encontramos 
en la filosofía, elhistoricismo, y la 
sociología  Alemana de siglo XIX, 
que fueron base de la sociología del 
conocimiento de Karl Mannheim. 
Entre las influencias de esta última, 
pero particularmente importante en-
contramos la influencia Marxista que 
abarcó tanto, desarrollos filosóficos, 
históricos y sociológicos. Finalmente, 
se puede observar la influencia del 
funcionalismo de la sociología esta-
dounidense, que fue orientada hacia el 
análisis sociológico del conocimiento 
científico por Derek J. de Solla Price. 
Por otro lado, dicha recepción implico 
también una triple matriz metodológi-
ca, una de carácter hermenéutico, 
destinada al análisis de las ideas y su 
relación con alguna determinación 
socio-cultural; una de carácter empí-
rico, destinada al análisis de docu-
mentos, instituciones, y órganos 
disciplinares; y finalmente uno de 
carácter estadístico, destinado al 
análisis de producción y contenido de 
las producciones científicas escritas. 
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Finalmente se puede concluir que 
hubo una recepción profunda de los 
desarrollos de la sociología del 
conocimiento, y de la posterior socio-
logía del conocimiento científico, que 
afectó tanto las categorías conceptua-
les de análisis, los objetos de estudio 
de la historiografía de la psicología, 
como así también, sus métodos. 
Palabras Claves: Historiografía, 
Psicología, Sociología,Conocimiento 
Fuente de financiamiento: Proyecto 
PROICO/UNSL “Incidencia de publi-
caciones periódicas y colecciones 
editoriales de psicología en la 
formación del psicólogo en Argentina 
desde 1954”; Proyecto PIP/CONI-
CET: "Incidencia de publicaciones 
periódicas y colecciones editoriales 
de psicología en la formación del 
psicólogo en Argentina 1954-1984”. 
 

Psicologia e Epistemologia do Sul 
 

Cândida Alves 
Polianne Delmondez 

Regina Pedroza 
(UnB) 

 
O presente paper se insere na catego-
ria ‘Comunicação Oral’ e no Eixo 3) 
‘Psicologia, história e desinstituciona-
lização’. O objetivo deste trabalho é 
tratar da necessidade de se pensar 
uma Epistemologia do Sul, nos ter-
mos propostos por Boaventura de 
Souza Santos, para a Psicologia, bem 
como pensar a contribuição da corren-
te alcunhada como pós-colonial na 
construção dessa Epistemologia do 
Sul que sustente uma Psicologia não-
hegemônica. Tal tema justifica-se ao 
refletirmos sobre o modo como a Psi-
cologia, em particular, e as Ciências 
Humanas, de forma mais geral, esti-
veram historicamente comprometidas 
com o mundo ocidental e com uma 
maneira de fazer ciência impregnada 

pelo positivismo. As Ciências Huma-
nas, em termos históricos, estiveram 
inseridas dentro de um modo de pen-
sar e fazer tipicamente ocidentais, 
tratando outras realidades como infe-
riores e meros objetos de pesquisa. 
Por outro lado, entretanto, vozes dis-
sonantes têm surgido, problematizan-
do o eurocentrismo dessa visão de 
mundo, da história e do ser humano, 
que esconde determinações político-
econômicas. Vem-se percebendo a 
necessidade de uma nova racionalida-
de, que permita uma compreensão 
profunda da multiplicidade e diversi-
dade do mundo. De acordo com Boa-
ventura de Souza Santos, a racionali-
dade ocidental tradicional é indolente, 
ou seja, é deterministae hierarquizada, 
desprezando as experiências sociais 
diversas do mundo. Em seu lugar, 
propõe uma racionalidade cosmopoli-
ta, que veja essas várias experiências 
sociais de forma mais ampla e variada 
que a tradição científica ou filosófica 
ocidental. Assim, contra uma mono-
cultura que estabelece o dominío do 
saber ocidental, Boaventura propõe 
uma ecologia dos saberes, que dialo-
gue e coloque em contato saberes 
diferentes.É tarefa da razão cosmopo-
lita propor novas formas de pensar as 
totalidades e de conceber seus senti-
dos. A esse conjunto de novos saberes 
e racionalidades, Boaventura dá o 
nome de Epistemologia do Sul, uma 
vez que esta é pensada a partir e em 
diálogo com saberes que estiveram 
historicamente afastados da hegemo-
nia racional e científica. Por outro 
lado, tal perspectiva contra-hegemô-
nica também tem sito externada por 
uma corrente crítica alcunhada de 
estudos pós-coloniais. São intelectu-
ais que falam sobre e a partir da mar-
gem, a partir do lugar do Outro – alte-
ridade definida politicamente em opo-
sição a um si-mesmo hegemônico, 
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detentor do poder de autorrepresentar-
se e representar a diferença. Interessa-
nos apresentar o pensamento crítico 
de autores que compartilham uma 
origem periférica: tanto do contexto 
indiano quando do latino-americano. 
Periferias geograficamente distantes, 
mas simbolicamente próximas no 
lugar de alteridade exótica a ser con-
quistada. Homi Bhabha, Gayatri Spi-
vak, Enrique Dussel e Walter Mig-
nolo defendem uma outra visão da 
história e, consequentemente, uma 
outra visão da subjetividade moderna 
e das Ciências Humanas. Interessa-
nos, com base nos autores até aqui 
apresentados, pensar a contribuição 
que tais argumentos podem trazer 
para a Psicologia, no combate a uma 
visão do sujeito que, ao pretender-se 
neutra e científica, posiciona-se poli-
ticamente no lugar de um discurso 
hegemônico. Nossa intenção aqui não 
é desconsiderar os argumentos de 
autores ocidentais tradicionais, mas 
sim relativizá-los a partir do confron-
to com outro paradigma de análise. O 

debate excessivo sobre identidade e 
alteridade, na época contemporânea, 
frequentemente se furta a considerar 
os processos de constituição da subje-
tividade hegemônica e da alteridade 
exótica. Como pretende-se explorar 
nesse trabalho, a pesquisa sem crítica, 
meramente descritiva, acaba consoli-
dando o status quo. Acreditamos que 
a prática reflexiva, o esclarecimento 
do lugar de enuncianção do intelectu-
al, são essenciais para um fazer teóri-
co de fato crítico. Assim, é urgente 
que haja um esforço também na Psi-
cologia de se fundamentar em uma 
outra epistemologia, não uma ociden-
talizada e cientificista, mas uma epis-
temologia do sul, que se abra para 
novos saberes e fazeres tradicional-
mente excluídos da prática intelectual 
e científica. 
 
Palavras-chave: Psicologia, Episte-
mologia do Sul, Pensamento pós-
colonial 
Apoio: CNPq 

 
Sessão 13: Medicalização, Normalização e Discussão Epistemológica 

 

Trajetórias da deficiência: da  
normalização dos anormais à  

inclusão dos diferentes 
 

Bárbara Costa C. Andrada 
(IMS/UERJ) 

 
A maneira como um determinado 
fenômeno é descrito transforma seu 
destino. O objeto deste trabalho – a 
deficiência – teve várias descrições ao 
longo da história que contribuíram 
para a construção de identidades e 
para a produção efeitos sociais diver-
sos - da exclusão ao empoderamento 
de atores sociais -, envolvendo mode-
los teóricos, discursos culturais, apre-

ciações de natureza moral, práticas 
sociais e dispositivos de atenção. Do 
“monstro medieval”, passando pelos 
“idiotas” do século XIX, aos “retar-
dados” ou “defeituosos”, até chegar 
às “pessoas com deficiência” (os “di-
ferentes” do século XXI), o destino 
social de indivíduos hoje classificados 
sob a insígnia da deficiência variou 
conforme os discursos de verdade dos 
diferentes períodos históricos. A his-
tória dessas várias formas de apare-
cimento no universo social - que vai 
da monstruosidade à cidadania, do 
encarceramento à reivindicação de 
direitos e à plena participação social - 
é pontuada por mudanças nos para-
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digmas de classificação da diferença, 
que operaram um deslocamento no 
alvo de práticas e discursos quanto à 
sua governamentalidade: inicialmente 
incidiam direta e exclusivamente so-
bre a particularidade de corpos anô-
malos - como no caso da monstruosi-
dade, entendida como uma transgres-
são à lei natural - e, paulatinamente, 
passam para o campo da universali-
dade dos direitos - como nas reivindi-
cações contemporâneas de acolhimen-
to das diferenças, entendidas como 
respeito aos direitos humanos. 
Cada um dos modos de classificação 
da deficiência engendrou modelos 
teóricos que consistem em práticas de 
normalização de indivíduos e movi-
mentos de institucionalização e de 
desinstitucionalização. Por exemplo: 
no caso do “aleijado”, compreendido 
como uma figura digna de pena ou 
horror, seu destino social era a invisi-
bilidade, seja por banimento ou en-
carceramento. A transformação desta 
identidade na do “defeituoso” ou “re-
tardado” é fruto de um deslizamento 
conceitual que captura o indivíduo 
como objeto do saber médico, no qual 
o poder de normalização se exerce 
pela terapêutica incidindo sobre o 
corpo/mente anormal dentro de dispo-
sitivos institucionais (o asilo). A pos-
terior transformação da percepção da 
deficiência como o efeito de uma so-
ciedade opressiva sobre pessoas com 
configurações corporais/mentais nor-
mo-diversas, aponta para outra mu-
dança no paradigma de classificação 
da deficiência que deixa de ser enten-
dida como um problema individual 
apenas, e passa a ser considerada co-
mo um problema social, o qual de-
manda práticas de normalização que 
incidam no coletivo e não somente 
sobre o indivíduo, e consolida movi-
mentos de desinstitucionalização e 
inclusão social. 

Um outro aspecto a ser considerado 
no estudo dos modelos teóricos sobre 
a deficiência é a extrema complexida-
de da deficiência, não apenas no que 
concerne à sua “historicidade”, mas 
às superposições contemporâneas que 
por ele são convocadas. A consolida-
ção, nos últimos 40 anos, de um cam-
po de estudos críticos sobre deficiên-
cia (Disability Studies) tem promovi-
do debates que abordam analitica-
mente a deficiência, ao refletir sobre 
os diferentes níveis, mecanismos e 
contextos não integralmente contem-
plados por abordagens epistêmicas 
que privilegiam apenas um dos lados 
do fenômeno. 
Esta complexidade se deve, dentre 
outros fatores, ao que alguns autores 
do campo dos Disability Studies 
chamam de aspecto “relacional” da 
deficiência. Nas palavras de Shakes-
peare e Watson “(…) a deficiência é 
um fenômeno que surge na interseção 
da biologia com a sociedade e da 
agência com a estrutura” (Shadespea-
re e Watson, 2002), e se apresenta 
sempre como uma interação entre 
fatores individuais e sociais. Trata-se, 
portanto, de um conceito contextuali-
zado e multidimensional que articula, 
a uma só vez, campos, discursos e 
práticas tensionados em torno de rela-
ções de poder e de construção de 
identidades. É este sentido mais am-
pliado, que define a deficiência como 
um espectro em interação com fatores 
biológicos, sociais e políticos, que 
será adotado como ponto de vista 
deste trabalho. 
Conforme os dados preliminares do 
censo de 2010 realizado pelo IBGE, 
há no Brasil mais de 45 milhões de 
pessoas com pelo menos um tipo de 
deficiência, representando 23,9% da 
população, que, apesar da expressivi-
dade demográfica, ainda está em pro-
cesso de reconhecimento enquanto 
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um grupo de minoritário socialmente 
legitimado. A ascenção a um patamar 
político com garantia de direitos a 
partir do reconhecimento das diferen-
ças das pessoas com deficiência tem 
sido fruto de uma mudança de paradi-
gma na concepção do que é a defici-
ência. 
Um estudo sobre as trajetórias histó-
ricas das narrativas acerca da defici-
ência e dos efeitos sociais que delas 
decorrem, se apresenta como uma 
cartografia deste panorama em muta-
ção: nos últimos anos houve avanços 
sociais e políticos no sentido de des-
medicalizar, desinstitucionalizar e 
incluir pessoas com deficiência. Po-
de-se citar a ratificação, em 2008, da 
Convenção da ONU sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência e o lan-
çamento do plano Nacional dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência, em 
2011. Ambos são movimentos ma-
cropolíticos sintonizados com o cená-
rio internacional, e apontam para o 
desenvolvimento de políticas de pro-
teção dos direitos das pessoas com 
deficiência, refletindo uma flexibili-
zação de paradgimas na definição do 
que é a deficiência. 
Destacar os principais efeitos sociais 
decorrentes da adoção dos diferentes 
modelos e perspectivas teóricos sobre 
a deficiência. 
Discutir os limites e alcances dos 
principais modelos e perspectivas 
teóricos sobre a deficiência, tomando 
como referência o paradigma do cam-
po da Saúde Coletiva e os debates 
oriundos do campo dos Disability 
Studies. 
Fundamentação teórico-metodológica 
Neste trabalho abordarei a trajetória 
da deficiência ao longo dos século 
XX, através de três paradigmas de 
classificação: o modelo médico, o 
modelo social e as perspectivas inte-
gracionistas sobre a deficiência.  

Os principais referenciais teóricos 
são: Michel Foucault, Ian Hacking e 
autores do campo dos estudos críticos 
sobre deficiência (Disability Studies).  
 
Palavras-chave: Deficiência, modelos 
teóricos, modelo médico, modelo 
social, perspectivas integracionistas. 
 

Desde la especialización al 
conocimiento interdisciplinario en 

medicina. Un análisis desde la  
Psicología institucional 

 
Virginia Schejter 

 
Esta investigación hace un análisis 
institucional y epistemológico del 
proceso de pasaje de una asistencia 
médica muy especializada a una 
interdisciplinaria, en un nuevo mode-
lo de organización de salud, en el 
contexto de inmenso desarrollo 
tecnológico. Se estudia el modo en 
que en ese proceso se transforman las 
disciplinas, el conocimiento que 
producen y la práctica asistencial. 
Cada comunidad científica instituye 
imaginarios sociales compartidos 
cuyas formas sociales son las 
disciplinas y las especialidades. A 
través de la formación profesional se 
interiorizan las categorías y reglas 
propias de cada disciplina que se 
convierten en el tamiz a través del 
cual sus miembros definen lo 
verdadero y lo creíble. El trabajo 
interdisciplinario, rompe con los 
espacios académicos 
institucionalizados, por lo que se sitúa 
en una tensión entre la producción de 
nuevo conocimiento y el intento de 
reforzar el conocimiento disciplinario 
previo. Las miradas de interlocutores 
que no pertenecen a las mismas 
instituciones académicas, no respetan 
jerarquías ni reconocen experticias, 
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actúan como analizadores de las 
instituciones disciplinarias. 
Analizaremos la convivencia en 
tensión de la tendencia a reforzar los 
modos de pensamiento instituidos en 
las disciplinas de pertenencia y el 
deseo de aprender nuevos enfoques. 
 
 
Processos de medicalização da vida 
e modos de subjetivação contempo-

râneos 
Rafaela Zorzanelli 

Professor Adjunto do Instituto de 
Medicina Social (IMS) da UERJ 

O anúncio, em 2010, pela American 
Association of Psychiatry, de que a 
atual edição do Manual Diagnóstico e 
Estatístico de Transtornos Mentais 
(Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders – DSM) seria revi-
sada trouxe, ao menos, duas novida-
des sobre as quais é necessário refle-
tir: a primeira delas, é que essa revi-
são conta com a participação do pú-
blico leigo por meio de fóruns no 
cyberespaço, o que reflete uma ten-
dência recente, em que as classifica-
ções diagnósticas se deslocam de uma 
confecção hermética entre especialis-
tas para a esfera pública, de acordo 
com interesses dos diferentes atores 
(pacientes, grupos de apoio, advoga-
dos, indústria farmacêutica); a segun-
da é o acirramento e difusão de pro-
cessos de medicalização, ou seja, de 
expansão de categorias médicas para 
abordar condições anteriormente tra-
tadas como próprias à vida, e por con-
sequência, seu tratamento pelo apara-
to médico e psicofarmacológico. Nos-
so objetivo é debater teoricamente e 
com exemplos práticos o tema da 
medicalização, por meio da expansão 
e difusão de novas categorias médi-
cas, e o modo como ele tem atingido 
diretamente os modos de subjetivação 
contemporâneos. 

O tema da medicalização tem sido 
considerado um “clichê da análise 
social” no campo das ciências huma-
nas e sociais. Publicações proliferam 
sobre diferentes objetos passíveis de 
medicalização, tais como a infância, 
comportamentos desviantes, gravidez 
e parto, timidez, envelhecimento, 
masculinidade, tristeza, memória. 
Para cada um desses novos objetos da 
biomedicina, surgem novas categorias 
médicas, sobretudo a partir das últi-
mas décadas do século XX – transtor-
no de déficit de atenção e hiperativi-
dade, fobia social, menopausa, defici-
ência androgênica do envelhecimento 
masculino, transtorno de estresse pós-
traumático. Esse processo tem de-
monstrado a necessidade de refletir 
criticamente sobre a expansão e a 
difusão crescente de categorias e tra-
tamentos médicos para abordar con-
dições físicas e psicológicas próprias 
à dinâmica da vida. O conceito tem 
sido útil como crítica à transformação 
de condições da vida em sintomas 
médicos e, por consequência, à emer-
gência e difusão de medicamentos 
para saná-las. A pertinência do referi-
do tema despertado interesse, ainda, 
por ser esse um dispositivo de produ-
ção de modos de subjetivação que 
definem nossa relação com nossos 
corpos e com os outros. A medicina 
ocupou, desde o século XVIII, um 
lugar privilegiado na constituição de 
modos de subjetivação, sendo um 
importante ator na transformação do 
ser humano em um objeto em torno 
do qual se produz um saber. Seus 
dispositivos orientaram formas de 
governo individual e coletivo, e de 
manejo de formas de viver que mini-
mizassem doenças e promovessem a 
saúde. O interesse nas consequências 
do dispositivo da medicalização na 
contemporaneidade diz respeito à 
necessidade de compreender seus 
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efeitos na produção de formas especí-
ficas e contingentes de subjetividade 
que, em sociedades liberais contem-
porâneas, raramente passam ao largo 
dos aparatos médicos.  
Diante dessa fundamentação de base, 
debateremos o tema da medicalização 
a partir de seus comentadores con-
temporâneos, levando em conta três 
pontos: 1) a medicalização é um pro-
cesso irregular e heterogêneo, com 
desdobramentos desiguais entre pes-
soas e grupos; 2) há variados atores e 
interesses no contexto da negociação 
da saúde individual e coletiva na atua-
lidade: pacientes, cuidadores, indús-
tria farmacêutica, planos de saúde, 
grupos de ativistas; 3) a medicaliza-
ção de estados comuns da vida (triste-
za, envelhecimento, timidez, dentre 
outros) só pode existir em uma de-
terminada política de subjetivação na 
qual a percepção do que é uma boa 
vida é identificada com a evitação de 
qualquer grau de sofrimento e des-
conforto. Por fim, somos levados a 
concluir que os processos de medica-
lização alteram limites e fronteirasque 
separam normalidade, diferença e 
patologia. A expansão das categorias 
diagnósticas e a disponibilidade de 
medicamentos psicofarmacológicos 
para tratar experiências que não são 
ipso facto médicas pode nos conduzir 
ou já tem nos conduzido à adoção de 
modelos de superperformance, que 
deixam para trás os limites que até 
agora conhecemos sobre nossas capa-
cidades e insuficiências. Dentro desse 
contexto de “supernormalidade”, di-
minui a tolerância social aos sintomas 
leves, outrora situados em um campo 
amplo de reações físicas e emocionais 
sem classificação médica.  
 
Palavras-chave: medicalização, novas 
categorias psiquiátricas; processos de 
subjetivação contemporâneos. 

 
Conceitos de saúde, cura e cuidado 
no cenário da Política Nacional de 

Saúde Mental 
 

Eliane Cadoná 
Pâmela Machado  

Helena Beatriz K. Scarparo 
(PUCRS) 

  
O campo da Saúde Mental no Brasil 
ainda é palco de muitas discussões e 
tensionamentos, o que nos instiga a 
refletir sobre os aspectos históricos 
que deram forma a esse contexto. 
Conforme fontes retiradas do Ministé-
rio da Saúde, no Brasil, o caminho 
percorrido em prol da luta antimani-
comial sofreu diferentes impasses, e 
está diretamente ligado às discussões 
frente ao conceito de saúde e a crítica, 
que tem início na década de 70, ao 
modelo médico-hospitalar de atenção 
à saúde. Tomaram frente desse mo-
vimento profissionais da área da saú-
de, estudantes, militantes, docentes, 
pesquisadores, sindicatos de trabalha-
dores e associações de morado-
res.Segundo Isabel Marazina, a Saúde 
Mental no Brasil no final da década 
de 1980 centrava-se em uma assistên-
cia psiquiátrica de indústria da loucu-
ra, onde o usuário (na condição de 
paciente) era significado como mer-
cadoria desse serviço em prol do en-
riquecimento dos laboratórios. Nesse 
mesmo cenário, Antonio Lancetti 
apontou que as práticas em Saúde 
Mental eram direcionadas a um mo-
delo preventivo, onde a doença, as 
revoluções e lutas eram posicionadas 
enquanto lógicas desviantes e, portan-
to, indesejadas. Em outras palavras, o 
próprio manicômio nasce enquanto 
instituição preventiva no intuito de 
“preservar” a cidade dos “insensatos”. 
A Reforma Psiquiátrica Brasileira 
emerge de uma luta contra um mode-
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lo de atenção fixada no hospital psi-
quiátrico e está relacionada a diversas 
ações em prol dos cuidados para com 
os pacientes. A Política Nacional de 
Saúde Mental, por sua vez, emerge 
enquanto dispositivo que orienta as 
práticas em Saúde Mental contempo-
râneas, tendo em vista que a mesma é 
uma Política Pública Nacional conso-
lidada a partir dos princípios do Sis-
tema Único de Saúde e com base na 
Lei número 10.216, de 06 de abril de 
2001. Tendo em vista essa questão, o 
presente estudo se propôs a investigar 
os conceitos de saúde, cuidado e cura 
presentes nas narrativas de alguns/as 
profissionais pioneiros/as da Psicolo-
gia Comunitária no Rio Grande do 
Sul entrevistados/as no ano 2000 para 
realização de pesquisa de cunho his-
tórico. Entendendo-se o conceito de 
cura, neste viés, ligado a uma lógica 
linear de atenção à saúde e o de cui-
dado, a uma idéia que prima pelas 
práticas de saúde significadas em 
meio a um processo, em constante 
transformação. Em outras palavras, 
teve-se o intuito de compreender co-
mo estes/as profissionais, em um pe-
ríodo que antecede a consolidação da 
Política Nacional de Saúde Mental, 
significavam conceitos que, com mui-
ta freqüência, direcionam suas práti-
cas no campo da Saúde Mental desde 
sua época de formação acadêmi-
ca.Acredita-se que falar em concep-
ções de cura, cuidado e saúde é colo-
car em análise a forma como os pro-
fissionais entendem a atenção ao usu-
ário de um Sistema Único de Saúde, 
já em vigência naquele momento. Tal 
sistema prima pela integralidade do 
cuidado e, portanto, considera o tra-
balho em equipe e a participação da 
população como primordiais para o 
funcionamento da rede de serviços. É 
válido ressaltar aqui que este trabalho 
faz parte de uma pesquisa maior, rea-

lizada pelo grupo de pesquisa “Psico-
logia e políticas sociais: memória, 
história e produção do presente” e 
seus colaboradores. Das entrevistas 
narrativas realizadas, foram eleitas 
cinco, cuja formação acadêmica 
dos/as entrevistados/as era na área da 
Psicologia. A análise dos dados se 
inspirou na proposta de Fritz Shütze. 
Em meio às análises das narrativas, 
percebeu-se que preponderam os dis-
cursos ligados a uma lógica de cuida-
do, com práticas que tencionam o 
campo da saúde para um olhar de 
integralidade. As noções de Saúde 
Mental e Cidadania são conceituadas 
pelos/as profissionais como articula-
das no cotidiano, sendo a Cidadania 
um operador recursivo da Saúde 
Mental, ou seja, uma produz e se pro-
duz na outra. No período vivenciado 
pelos/as entrevistados/as em que esta-
vam sendo consolidadas as práticas 
narradas, o Brasil passou por diferen-
tes momentos, inclusive o da ditadura 
militar. Neste período, importavam 
saberes do campo da Psicologia de 
fora do Brasil e, consequentemente, 
ao mesmo tempo em que prolifera-
vam seus discursos, eram subjetiva-
dos pelos mesmos. Esses saberes 
eram inspirados, em partes, na Psi-
quiatria Clínica Comunitária, que 
buscava prevenção dentro de um con-
ceito de comunidade harmônica (no-
ção de cura), e na Psiquiatria Demo-
crática e Antipsiquiatria (pautadas em 
uma lógica de cuidado). Ao mesmo 
tempo em que essa realidade se fir-
mava no campo da saúde em território 
nacional, prepara-se o terreno para a 
consolidação de uma política que pu-
desse dar conta dos cuidados em Saú-
de Mental, aliada aos princípios e 
diretrizes do Sistema Único de Saúde. 
 
Palavras-chave: saúde mental; cura; 
cuidado; políticas públicas. 
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Fontes de financiamento: CNPq, FA- PERGS, PUCRS. 
 

Sessão 14. Percursos Biográficos 
 

A obra de HelenaAntipoff na  
revista do ensino de Minas Gerais 

 
Érika Lourenço 

Laís Gonçalves Souza 
Bianca Ferreira Rocha 

(UFMG) 
 

Helena Antipoff (1892-1974) foi uma 
das personagens que contribuiu para o 
campo da educação e para a configu-
ração da psicologia como ciência e 
como profissão no Brasil. Nascida na 
Rússia no final do século XIX, a auto-
ra fez sua formação superior na Uni-
versidade de Sorbonne, na França, e 
no Instituto Jean Jacques Rousseau, 
na Suíça. Viveu suas primeiras expe-
riências profissionais nas áreas da 
psicologia e da educação em Genebra 
na recém-criada União Soviética, na 
segunda metade da década de 1910.  
Veio para o Brasil em 1929, contrata-
da pelo governo do estado de Minas 
Gerais para lecionar na Escola de 
Aperfeiçoamento. Teve seu contrato 
como governo do estado renovado 
diversas vezes ao longo das décadas 
de 1930 e 1940 e acabou optando por 
permanecer no Brasil. Helena Anti-
poff faleceu em 1974.  No Brasil, 
produziu um extenso trabalho, mere-
cendo destaque suas contribuições 
para a educação da criança excepcio-
nal, para a educação da criança super-
dotada, para a formação de professo-
res para a educação rural e para a di-
vulgação tanto da psicologia como 
ciência e de suas aplicações na área 
da educação. Este estudo, que é um 
recorte do projeto de pesquisa “Im-
pactos da obra de Helena Antipoff na 
psicologia e na educação no Brasil”, 
teve como objetivo verificar e anali-

sar quais os temas da obra de Helena 
Antipoff tiveram maior impacto entre 
os psicólogos e educadores mineiros. 
Para isso foram analisadas as citações 
do nome de Helena Antipoff nos vo-
lumes da Revista do Ensino de Minas 
Gerais publicados entre as décadas de 
1930 e 1970. Esta revistacriada no 
final do século XIXfoiescolhida como 
principal fonte para a pesquisa porque 
se configurou como o principal ins-
trumento de divulgação das iniciati-
vas educacionais do governo do esta-
do, sendo sua distribuição largamente 
difundida entre as escolas e entre os 
educadores mineiros. Os referenciais 
teóricos que orientaram a coleta e a 
análise dos dados foram a abordagem 
quantitativa em historiografia da psi-
cologia e a abordagem fenomenológi-
ca. As duas abordagens permitiram 
evidenciar como a obra da Helena 
Antipoff foi retrada na Revista do 
Ensino e compreender quais ideias de 
Helena Antipoff ganharam destaque 
nos trabalhos de outros estudiosos. 
Foram analisados 166 volumes da 
Revista do Ensino, publicados entre 
os anos de 1930 e 1970. Dentro desse 
material foram encontradas 42 publi-
cações citando o nome de Helena 
Antipoff, concentradas nas décadas 
de 1930 e 1940. Essas publicações 
compreendem artigos, palestras, rela-
tórios, discursos e cartas, escritas 
principalmente por professoras da 
rede de ensino mineira e por alunas 
da Escola de Aperfeiçoamento.Dentro 
das 42 publicações que citaram o no-
me de Helena Antipoff, os assuntos 
que mais se destacaram foram: os 
trabalhos desenvolvidos por Helena 
Antipoff na Escola de Aperfeiçoa-
mento (30%); testes psicológicos 
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(23%); educação dos excepcionais 
(19%) e homogeneização das classes 
escolares (16%). Foi também identifi-
cada uma proporção significativa de 
trabalhos (23%) que mencionaram o 
nome de Helena Antipoff, enquanto 
autoridade em assuntos educacionais. 
Além desses temas, apareceram ou-
tros em menor proporção, como os 
trabalhos desenvolvidos por Helena 
Antipoff no Instituto e na Sociedade 
Pestalozzi (9%), ortopedia mental 
(4%), desenvolvimento mental infan-
til (4%), orientação profissio-
nal/vocacional (4%) e o estudo reali-
zado por Helena Antipoff sobre os 
“ideais e interesses das crianças de 
Belo Horizonte” (4%). Foi encontra-
do apenas um trabalho que abordou 
questões sobre a linguagem infantil e 
outro sobre Pedagogia e Psicologia 
experimental. Após a análise dos da-
dos, foi possível concluir que as idei-
as de Helena Antipoff que mais im-
pactaram os autores que se dedicavam 
a psicologia e a educação em Minas 
Gerais, referem-se aos trabalhos de-
senvolvidos por ela na Escola de 
Aperfeiçoamento, sobretudo os rela-
cionados a testes psicológicos, educa-
ção dos excepcionaise homogeneiza-
ção das classes, evidenciando a im-
portância da instituição e da autora 
nos rumos da educação mineira no 
período estudado. 
 
Palavras-chave: história da psicologia 
– Helena Antipoff – Revista do Ensi-
no de Minas Gerais 
Financiamento: Programa Institucio-
nal de Auxílio à Pesquisa de Doutores 
Recém-Contratados da UFMG (Edital 
PRPq 08/2010) 

 
Anna Freud: história de uma  

prática clínica 
 

Maria Gláucia Pires Calzavara 

(UFSJ) 
 

Anna Freud se inseriu no movimento 
psicanalítico no ano de 1922, tornan-
do-se psicanalista de crianças. Desde 
então, sua prática clínica psicanalítica 
provocou controvérsias quanto à sua 
legitimidade, uma vez que, no campo 
analítico, sua abordagem se integrava 
a uma ação educativa, sendo conside-
rada uma pedagogia psicanalítica. 
Este trabalho tem como objetivo de-
monstrar como Anna Freud, sob a 
influência da história de seu tempo, 
orientou sua prática clínica com cri-
anças. O momento inicial de seu en-
contro com a teoria psicanalítica tanto 
quanto o exercício de sua prática com 
crianças foram marcados pelos efeitos 
deixados pelo momento social refe-
rente à Primeira Guerra Mundial. Es-
sa situação social nos parece ter sido 
um dos eixos que orientaram, sobre-
maneira, seu encaminhamento na clí-
nica com crianças. Assim, revisitando 
os textos de Anna Freud, será o con-
texto social do pós-Guerra e a desta-
cada emergência de soluções para 
resolver as dificuldades provocadas 
pela Guerra que nos dirigirá a consi-
derar que esse momento social con-
tribuiupara o encaminhamento dado 
por Anna Freud em sua clínica. Ainda 
nesse contexto, serão os recursos teó-
ricos e técnicos utilizados por Anna 
Freud em sua formação clínica que 
nos levarão a destacar como a in-
fluência da história social direcionou 
sua clínica para um viés pedagógico. 
Desse modo, chegaremos à compre-
ensão de como a orientação pedagó-
gica utilizada em sua clínica com cri-
anças nos parece responder aos efei-
tos do contexto histórico no qual ela 
se situava. A Primeira Grande Guerra 
é o cenário de entrada de Anna Freud 
primeiramente no ensino. Pedagoga 
de formação, Anna Freud, no momen-
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to específico do ato de ensinar, inici-
ou seu interesse pela observação de 
crianças. Foi por meio da observação 
em sala de aula que Anna Freud ano-
tava os relatos espontâneos das crian-
ças concernentes às fantasias delas, 
em que operavam conteúdos relacio-
nados à Guerra. Esse recurso técnico 
de observação parece-nos ter sido um 
precedente importante para a orienta-
ção de sua prática clínica para um 
viés pedagógico, sobretudo pela ênfa-
se aos aspectos conscientes dos com-
portamentos e das falas das crianças. 
Outra contribuição a ser destacada em 
direção à orientação clínica de Anna 
Freud são os textos de Freud referen-
tes ao contexto social da Guerra. Es-
ses textos, datados desse momento do 
pós-Guerra, se tornaram referenciais 
para o trabalho de Anna Freud. Como 
fonte a beber, Anna Freud absorveu 
dos conhecimentos proclamados pela 
teoria psicanalítica justamente nos 
textos em que Freud combina o analí-
tico e o pedagógico.Em 1913, Freud 
redigiu o texto The Psycho-Analytic 
Method de Pfister e sublinhou nele a 
relação intrínseca entre educação e 
terapêutica. O texto Linhas dePro-
gresso da Terapia Psicanalítica, no 
ano de 1918, nos dá indícios do início 
da adoção de Anna Freud aos traba-
lhos de Freud. Neste, Freud considera 
a necessidade de combinar a influên-
cia analítica com a pedagógica e, do 
mesmo modo, aponta a necessidade 
de vez por outra o médico assumir a 
posição de mestre e mentor. Essa po-
sição de Freud foi destacada e apro-
priada por Anna Freud no início dos 
seus trabalhos, em 1926, relacionados 
à técnica psicanalítica. Em 1925, 
Freud continuou a revelar o alcance e 
a importância da aplicação da psica-
nálise à educação no Prefácio à Ju-
ventude Desorientada de Aichorn. 
Nesse contexto social, podemos des-

tacar, ainda, que a demanda urgente 
por soluções para as agruras provoca-
das pela Guerra convocou interessa-
dos na clínica com crianças a busca-
rem soluções para os problemas cau-
sados por ela. Em uma relação de 
parceria e amizade, Anna Freud e 
Dorothy Burlingham, guiadas pelo 
sentimento de cuidado e atenção pelas 
crianças, promoveram a abertura de 
creches-lares e da Escola Heitizing 
para o acolhimento de crianças sem 
lar naquela data. Essa foi uma solução 
que permitiu, mediante seu funcio-
namento, ser o local de acolhimento 
e, sobretudo, de estudos sobre os as-
pectos do desenvolvimento das crian-
ças. Dessa maneira, as creches-lares 
que nasceram dessa emergência social 
foram se firmando como campo de 
atendimento e tratamento com crian-
ças. Anna Freud e Dorothy Burlin-
gham procuraram, por meio das clíni-
cas de atendimento e das creches-
escolas, oferecerem às crianças o que 
elas perderam: a segurança de um lar 
estável com todas as possibilidades de 
desenvolvimento individual.No con-
textodessa emergência social, não 
podemos dizer que todos os analistas 
foram influenciados por essa situação 
social da mesma maneira, mas, nesse 
momento, no dizer da biógrafa, 
Young Bruehl, o nome que se desta-
cou como um exemplo dessa perspec-
tiva foi o de Anna Freud. Assim, a 
análise das contribuições teóricas e 
clínicas de Anna Freud nos possibili-
tou considerar que a emergência soci-
al proveniente da Guerra refletiu em 
sua prática clínica: a formação peda-
gógica, a perspectiva da criança em 
desenvolvimento, a criação de cre-
ches-lares para o acolhimento de cri-
anças que sofreram as dificuldades da 
Guerra, as experiências educativas na 
Escola Heitinzing, bem como os tex-
tos de Freud que examinavam esse 
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momento social nos pareceram ter 
colaborado, sobremaneira, no enca-
minhamento clínico e pedagógico de 
Anna Freud. 
 
Palavras chave: contexto social; pós-
guerra; clínica com crianças. 

 
A médica Maria Aragão e seu en-
volvimento com as causas sociais 

 
Márcia Antonia Piedade Araújo 

(UFM) 
 

O presente trabalho destaca as vivên-
cias de Maria José Camargo Aragão, 
maranhense que, por meio da con-
quista da profissão médica, conseguiu 
ascensão social, lutando por uma so-
ciedade justa e igualitária. Este artigo 
se propõe enfatizar sua atuação no 
campo da Medicina, conforme foi 
possível levantar através de entrevis-
tas com alguns de seus colegas de 
profissão e algumas de suas pacientes. 
O texto discorre brevemente sobre a 
trajetória de Maria Aragão e destaca 
como ela se projetou no espaço públi-
co, considerando sua condição de 
mulher, nordestina, negra, pobre, mãe 
solteira e comunista nos anos de 
1940, no Maranhão, aliada à sua situ-
ação de pessoa agredida e perseguida 
pelo Estado e principalmente pelo 
clero, após seu engajamento no Parti-
do Comunista Brasileiro. Abraçar a 
história dessa mulher é desvelar não 
somente o seu passado, mas também 
o contexto vivenciado por ela, uma 
mulher que nasceu e viveu numa so-
ciedade de raiz agrária e patriarcal, 
oriunda de um baixo estrato social e 
que alcançou projeção pública. Tendo 
vivido num Maranhão oligárquico e 
de poucas oportunidades para todos, 
ela saiu da invisibilidade por meio da 
profissão que escolheu, num tempo 
em que nessa área havia pouquíssi-

mas mulheres médicas. A história tem 
mostrado que, desde os primórdios da 
civilização, a Medicina foi quase ex-
clusivamente exercida por homens. 
Desde a época de Hipócrates, na Gré-
cia, as mulheres eram vistas como 
incapazes para o exercício da profis-
são médica, atuando no máximo co-
mo parteiras. Esse reduzido número 
de mulheres na profissão médica de-
corre do fato de a Medicina, além de 
ser uma profissão tipicamente mascu-
lina no passado, ainda trazer uma co-
notação elitista que foi se afrouxando 
lentamente, à medida que o ingresso 
de mulheres começou a ocorrer. A 
partir do final do século XIX, já é 
possível observar esse novo panora-
ma, porém o impulso dado à educa-
ção feminina nesse período ainda não 
era suficiente para liberar o exercício 
da Medicina pelas mulheres, uma vez 
que a polêmica girava, entre outras 
discriminações, em torno de sua ca-
pacidade intelectual e de seu autocon-
trole emocional. Numa visão mais 
moralista, julgava-se ainda que a pre-
sença das mulheres em sala de aula 
inibiria professores e alunos do sexo 
masculino de falarem sobre assuntos 
considerados delicados, como, por 
exemplo, a sexualidade, suas doenças 
e disfunções. Ressalta-se como Maria 
Aragão, através de uma prática médi-
ca rara, foi vista como um modelo por 
suas pacientes e seus colegas de pro-
fissão. Aponta-se a desistência de 
Maria do exercício da Pediatria e o 
seu ingresso na Ginecologia. Resgata-
se seu esforço para cursar Medicina 
no Rio de Janeiro nos anos de 1930 e 
se projetar no campo médico mara-
nhense. Focalizam-se, igualmente: a 
sua luta para permanecer nesse mer-
cado de trabalho, assim como suas 
dificuldades para alcançar estabilida-
de nos empregos e sua busca por 
aperfeiçoamento profissional, procu-



Anais do X Encontro Clio-Psyché 
Instituições, Psicologia, História 

UERJ, 17 a 19 de outubro de 2012   ISSN: 1982-632X 

122 

rando aprender novas técnicas, como 
foi o caso da Colposcopia; o incentivo 
que dava aos companheiros de profis-
são; e sua preocupação humanitária 
com a saúde dos pacientes. Como 
procedimentos metodológicos, utili-
zam-se as normas da pesquisa histori-
ográfica, com entrevistas e análise 
documental. Para a elaboração da 
narrativa, consideram-se vários aspec-
tos, não para “constatar” ou “desco-
brir fatos”, mas para possibilitar a 
compreensão de como foi possível a 
singularização de Maria Aragão em 
seu dizer e em seu fazer Medicina no 
Maranhão. A análise dos dados per-
mitiu agrupar os sentidos comuns 
encontrados nas entrevistas e nos do-
cumentos, entrelaçados com depoi-
mentos que ela concedeu a diferentes 
veículos da imprensa escrita, possibi-
litando a reconstrução de sua atuação 
nesse campo. Este artigo se propõe 
interpretar os dados coletados, expli-
cando de que modo os resultados fo-
ram encontrados à luz da fundamen-
tação teórica, ancorada em autores 
como Machado, Perrot, Bourdieu, 
Rohden e Halbwachs, contribuindo 
para o resgate e/ou reconstrução his-
tórica dessa mulher maranhense como 
um exemplo de vida engajada num 
compromisso ético e político com as 
causas sociais. 
 
Palavras-chave: História, Medicina, 
Mulher. 
 
Psicogênese,Autoctisi e Escola Viva: 

conceitos assertivos de Clemente 
Quaglio 

 
Carlos Monarcha 

(Universidade Estadual Paulista) 
 

Esta comunicação oral,vinculada ao 
projeto “Clemente Quaglio (1872-
1948): cânon da ciência pedológica 

— estudo histórico-crítico”, apoio 
FAPESP, demarca aspectos da produ-
ção científica de Clemente Quaglio. 
Consultas a acervos institucionais 
possibilitaram convocar fontes docu-
mentárias de “menor estatuto histori-
ográfico” — opúsculos didático-
científicos —, e interpretá-las com 
referencial teórico apropriado. Os 
objetivos da pesquisa priorizaram o 
estudo dos conceitos de psicogênese, 
autoctisi e escola viva, presentes na 
elaboração teórica do autor. Italiano 
naturalizado brasileiro, Clemente 
Quaglio, professor primário de for-
mação autodidata, figurava a si como 
“Psicólogo e Pedagogista”. Alçado ao 
cargo de encarregado do gabinete de 
antropologia pedagógica e psicologia 
experimental da Escola Normal da 
Praça, reorganizado, em 1914, pelo 
“médico-pedagogista” Ugo Pizzoli, 
projetou-se como expert em questões 
escolásticas numa conjuntura de mas-
sificação do ensino primário, sua 
obrigatoriedadecomoquestão de Esta-
do, seguida da quebra da ordem esco-
lar. Sob a égide da Faculdade de Pe-
dologia, por ele criada em 1918, pu-
blicou os opúsculos — Comparação 
entre a psicologia da criança e a do 
homem feito, A imaginação nas cri-
anças brasileiras, Nova filosofia do 
espírito e nova teoria da educação, A 
nova escola primária ou a escola 
viva, Tipos mentais de cem jovens 
professoras paulistas, Meios de pro-
vocar a revelação das aptidões das 
vocações técnicas-profissionais, A 
escola positivista, a escola ativa e a 
escola vivaeExiste a educação? Inici-
almente, a construção organo-
mecanicista da semiologia do escolar 
leva-o a aplicação do estímulo excita-
dor, o exame, o interrogatório, assim, 
quer escrutinar tipos físicos e mentais, 
demonstrar níveis de desenvolvimen-
to e a variedade das formas individu-
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ais, para agrupá-las segundo caracte-
res comuns. Interdisciplinar, sua “psi-
cologia pedagógica” gravitava em 
torno das verdades epistemológicas 
construídas pelas ciências do homem, 
na modernidade — frenologia, antro-
pologia, psicopatologia, fisiologia, 
biologia, psicometria; cita Galton, 
Gall, Morel, De Sanctis, Binet, Bet-
cherew,Sergi, Stanley Hall; para ele, 
o escolar era sobretudo organismo 
vivente em busca de adaptação. De 
súbito, o pedologista reage ao positi-
vismo-experimentalismo, denegava o 
interrogatório e os fatos de laborató-
rio, sensibilizado pelo historicismo-
filosófico de Giovanni Gentile (e de 
Lombardo-Radice e Benedetto Cro-
ce), reconceituava as noções concei-
tuais de desenvolvimento, educação e 
escola ativa. Tal descontinuidade teó-
rica, conclui-se, leva-o a sobressaltar 
a crucialidade da autoctisi (autofor-
mação/autoeducação) e, com esse 
conceito, Clemente Quaglio manifes-
tava ineditismo e veridicidade, aos se 
insurgir perante as reformas escolares 
e inovações designadas de “Escola 
Nova”, justificadas pelas teorias fun-
cionalistas e/ou adaptativas. 
 
Palavras-chave: Clemente Quaglio; 
psicogênese; autoctisi; escola viva. 
 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O 
MÉTODO DA PSICOLOGIA EM 

EDWARD TITCHENER:  
A INTROSPECÇÃO  
EXPERIMENTAL 

 
Cíntia Fernandes Marcellos 

(FAMINAS) 
Saulo de Freitas Araujo 

(UFJF) 
 

Reconhecida como um dos tópicos 
centrais ao longo do desenvolvimento 
da psicologia moderna, a introspecção 

foi questionada diversas vezes em 
relação a sua credibilidade como mé-
todo científico, alcançando um dife-
rente significado conforme a tradição 
na qual esteve inserida. Na atualida-
de, o estatuto da introspecção vem 
atraindo considerações positivas, tra-
zendo à tona as contribuições de um 
dos personagens centrais para o de-
senvolvimento da psicologia norte-
americana no século XIX, Edward 
Titchener (1867-1927). O objetivo 
deste trabalho é apresentar o método 
introspectivo desenvolvido por Tit-
chener, indicando as particularidades 
de sua formulação no contexto de 
uma psicologia científica e experi-
mental, assim como as alternativas 
encontradas por ele para contornar as 
limitações tradicionalmente identifi-
cadas na introspecção. Formado na 
escola de pensamento britânica e in-
fluenciado por aspectos da tradição 
alemã, Titchener apresenta uma defe-
sa da introspecção baseada em uma 
concepção naturalista acerca do fe-
nômeno mental e no postulado de um 
paralelismo de estrita correspondên-
cia entre o físico e o psíquico. Resul-
tante da dissertação de mestrado inti-
tulada “Objeto e método na psicolo-
gia de Wilhelm Wundt e Edward Tit-
chener: Um estudo comparativo”, a 
presente pesquisa foi realizada no 
âmbito do Programa de Pós-Gradua-
ção em Psicologia da Universidade 
Federal de Juiz de Fora e é vinculada 
ao Núcleo de pesquisa em História e 
Filosofia da Psicologia (NUHFIP). A 
investigação foi desenvolvida a partir 
da análise das obras originais do au-
tor, compreendidas entre 1899 e 
1912, de sua correspondência publi-
cada e de bibliografia secundária es-
pecializada. Com base neste material 
constata-se que, ao situar a psicologia 
no domínio das ciências naturais, Tit-
chener compreende a relação entre o 
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físico e o psíquico como aquelaesta-
belecida entre duas perspectivas dis-
tintas acerca de uma experiência uni-
tária: a independente, isto é, aquela 
relativa aos fenômenos do mundo 
físico e que independem do organis-
mo, e aquela dependente do organis-
mo, ou seja, a dos processos psíqui-
cos, submetidas igualmente às leis 
naturais. Não obstante a diferença 
entre os objetos das ciências que cui-
dam dos aspectos dependentes e in-
dependentes da experiência, a unidade 
metodológica deve, segundo Titche-
ner, ser mantida. Com isso, a única 
distinção deve ocorrer na direção da 
observação que, para a física, adquire 
o caráter de uma inspeção sobre o 
mundo externo, enquanto para a psi-
cologia, adquire a forma de uma auto-
observação dos fenômenos psíquicos, 
isto é, uma introspecção. Cientifica-
mente, ambos os fenômenos podem 
ser investigados em um nível descri-
tivo, adequado à autonomia de cada 
ciência, e em um nível explicativo, 
organizado em termos das condições 
para a ocorrência de cada fenômeno. 
A introspecção experimental proposta 
por Titchener desenvolve-se no âmbi-
to descritivo da psicologia e deveria 
ter seus resultados amparados pela 
identificação dos correlatos fisiológi-
cos de cada processo psíquico. Inici-
almente, a introspecção assume um 
caráter retrospectivo nas obras de 
Titchener, baseado nos registros da 
memória sobre um processo já con-
cluído, auxiliadopelo controle expe-
rimental e o treinamento dos observa-
dores. Sua concepção vai gradativa-
mente se modificando e seu recurso à 
retrospecção passa a ser tratado como 
um procedimento inicial e restrito a 
utilizações específicas, como na veri-
ficação dos resultados da introspecção 
presente, e não como um procedimen-
to universal. Este papel caberia à in-

trospecção experimental direta, isto é, 
aquela realizada sobre os processos 
em ocorrência atual. Para evitar as 
distorções e interferências do obser-
vador sobre o fenômeno estudado, 
Titchener propunha que tal observa-
ção introspectiva fosse realizada por 
etapas, mediante rigoroso controle 
das condições envolvidas. Com tal 
recurso, embora não fosse possível 
evitar a interferência da observação 
sobre a sequência do processo, a inte-
gridade da primeira etapa descrita 
estaria assegurada e, com a repetição 
deste procedimento sobre os diferen-
tes momentos de um determinado 
processo psíquico, seria possível ga-
rantir que, ao final, todas essas obser-
vações parciais unificadas fossem 
representativas do processo observa-
do. Além disso, o treinamento e a 
prática introspectiva assegurariam o 
automatismo da observação e a con-
sequente redução das interferências. 
A aplicabilidade de seu método al-
cançaria tanto sensações e representa-
ções,quanto processos afetivos, em-
bora neste caso fosse possível apenas 
uma descrição de segunda mão ou 
uma tradução, uma vez que a própria 
linguagem utilizada seria uma expres-
são de representações, e não uma des-
crição direta dos afetos. Em conclu-
são, consideramos que a defesa da 
introspecção experimental empreen-
dida por Titchener representa não 
uma adesão ingênua à tradição de 
estudos introspectivos, mas uma ten-
tativa de conciliar a condição de aces-
so privilegiado aos processos psíqui-
cos com os referenciais de cientifici-
dade do século XIX. Sua proposta 
distingue-se da introspecção tradicio-
nal por estar pautada em uma concep-
ção naturalista acerca de seu objeto, 
que tem a experiência empírica, e não 
a hipótese de uma substância mental, 
como ponto de partida; por recorrer 
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ao controle experimental das condi-
ções externas como forma de evitar a 
inconstância da auto-observação ca-
sual e, por fim, por insistir no treina-
mento intensivo dos pesquisadores, 
evitando assim os erros na observa-
ção.  
 
Palavras-chave: Introspecção experi-
mental; Edward Titchener; Método; 
História da Psicologia. 
Financiamento: CAPES – bolsa de 
mestrado concedida à primeira autora. 

 
Don Agustín Nieto Caballero, sus 

relaciones tecnocientíficas y la 
construcción de la psicopedagogía 
en la primera mitad del siglo XX 

Joan Sebastián Soto Triana 
(Universidad Nacional de Colombia) 

 
Uno de los aportes más interesantes 
en la conformación de lo que se ha 
llamado la Teoría del Actor Red 
(ANT por sus siglas en Ingles) es la 
posibilidad conceptual que ofrece 
para referirse a la organización e 
interacción de diferentes elementos en 
torno a problemas, intereses, motiva-
ciones existentes en un espacio y 
temporalidad que puede ser definida y 
limitada en términos de los interés 
analíticos del observador (Latour, 
1991; 1992; 2008). A esta confi-
guración que emerge del recorrido y 
apertura de “cajas negras” en torno a 
un tema de interés se le puede llamar 
red de actores-actantes y resulta de 
gran utilidad a la hora de establecer 
las pequeñas o grandes conexiones 
entre elementos que resultan en 
posibilidades de comprensión de los 
fenómenos de interacción entre ellos 
(Law, 1999). 
Siguiendo la anterior conceptualiza-
ción y ayudándonos de su meto-
dología, comenzaremos por describir 
un actor principal que emerge como 

antecedente importante y reflejo de 
unos intereses partidistas explícitos de 
la época, en el marco de una sociedad 
que hereda los terrores de la violencia 
del siglo XIX y que pone su fé en los 
deseos fervientes de modernización 
de la élite, especialmente política en 
Colombia.  
Agustín Nieto Caballero comienza su 
actividad en torno a la educación, la 
pedagogía y la psicología en 1914 
(Rivas, 2005) a su vuelta de Estados 
Unidos con un doctorado en 
psicología en Teacher College de la 
Universidad de Columbia. Previa-
mente realizó estudios en Francia 
donde se licencio en Derecho y se 
especializó en pedagogía, allí tuvo 
contacto con las teorías psicológicas y 
pedagógicas originadas en los 
comienzos de la escuela de Ginebra, 
así como conoció los aportes de los 
estudios de Ovide Decroly y María 
Montessori quienes fueron sus 
principales influencia, además de sus 
contactos en torno a las prácticas 
pedagógicas de la escuela activa 
europea. Un importante punto de 
referencia de Don Agustín Nieto fue 
el biólogo y psicólogo teórico del 
desarrollo Jean Piaget con quién 
estableció una comunicación asidua 
en torno a problemas pedagógicos de 
interés de los dos intelectuales en 
Latinoamérica. 
Estos contactos son de suma impor-
tancia, si se trata la influencia y  
relación de movimientos de concep-
tualizaciones en torno al problema de 
la concepción de un sujeto activo en 
contraposición a las prácticas difun-
didas en el país y legitimadas en torno 
a la ley 39 (Uribe) de 1903. Pero no 
solamente fueron estos los contactos 
de Don Agustín, pues en su estancia 
en Estados Unidos logro establecer 
relaciones de amistad e intercambio 
conceptual con uno de los grandes 
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psicólogos y pedagogo de la época 
John Dewey (Cubillos, 2004) de 
quien tomo prestados varios 
conceptos alrededor de la pedagogía 
activa y su aplicación en el contexto 
colombiano. 
Y es precisamente en el marco de está 
pedagogía activa europea con hibrida-
ciones de la Dewayana, donde toma 
relevancia la importancia del sujeto 
como participe de la construcción de 
su realidad, dando entrada a una 
postura liberal sobre la forma en que 
el sujeto debe tratarse en la escuela, 
centro de formación. Se presenta 
entonces la oportunidad para Agustín 
Nieto de llevar su ideal de libertad del 
sujeto a un afán de comprensión, por 
lo que recurre a las prácticas 
psicológicas, que traen implícitas las 
obras de los pedagogos activos 
europeos como Decroly y Montessori, 
dando lugar a una importación de los 
métodos psicológicos para definir un 
objeto de estudio y las cualidades de 
este: la infancia (Sáenz y Zuluaga, 
2004). 
Una vez el problema del objeto se 
resuelve  en la infancia,  se puede 
visualizar un sendero para la intro-
ducción de algunas prácticas psicoló-
gicas como la medición de atributos 
intelectuales, la potenciación o 
redirección de estos en los propósitos 
emancipatorios de una actividad 
educativa liberal que respondiera a las 

necesidades de modernización del 
país. 
Ahora bien, Don Agustín es 
promovido como asesor del Ministe-
rio de educación de la época (1935) y 
especialmente, promovido como 
Inspector y posteriormente Director 
Nacional de Educación, lo que ayudo 
al nacimiento de en un actor traductor 
de los intereses políticos, sociales y 
epistemológicos que permitieron la 
movilización de recursos humanos y 
dispositivos conceptuales y técnicos 
que definieron el que hacer de la 
pedagogía y por supuesto  un campo 
esplendido para el objeto de demar-
cación de lo psicológico. 
Esta capacidad de movilización de 
Don Agustín pasa por las relaciones 
tanto intranacionales como interna-
cionales que tienen un trasfondo polí-
tico claro, aquel que se interesa por la 
posición de los sujetos en la civi-
lización moderna, con una definición 
de libertad moral y psíquica para 
determinar los juicios de valor sobre 
sus acciones y mejorar la compe-
titividad de la sociedad a través de un 
ejercicio pedagógico que incluyera 
prácticas de experimentación en el 
aula recogidas de los ámbitos de la 
pedagogía activa europea. 
 
Palabras Clave: Pedagogía, Educa-
ción, Psicología, Agustín Nieto. 

 
 

Sessão 15: Teorias, Métodos e Conceitos 
 
Sobre o Conceito de Gestaltqualität 

em Christian von Ehrenfels 
 

Flávio Vieira Curvello 
(UFRJ) 

 
O presente estudo busca recuperar o 
sentido inicial do conceito de Gestalt 

proposto pelo psicólogo Christian von 
Ehrenfels, destacado membro da es-
cola austríaca de Graz, na qual os 
primeiros esforços em Gestaltpsycho-
logie tomaram lugar. Buscaremos 
explorar as delimitações do conceito 
no texto inaugural de Ehrenfels, Über 
den Gestaltqualitäten, de 1890, e 
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apontar as correlações possíveis entre 
sua teoria e dois outros conjuntos de 
propostas de explicação da percepção. 
O primeiro destes conjuntos se refere 
aos modelos de descrição da experi-
ência imediata que antecedem o traba-
lho de Ehrenfels, como o elementa-
rismo psíquico, no seio da psicologia 
experimental, e a análise dos atos 
intencionais, entre as propostas psico-
lógico-filosóficas. Enquanto o ele-
mentarismo busca descrever toda ob-
jetualidade dada à experiência ime-
diata como um agregado de elemen-
tos sensoriais discretos e irredutíveis, 
definidos por excitações periféricas 
também discretas e unidos por um 
vínculo associativo estabelecido por 
experiências passadas, a descrição 
intencional busca partir da simples 
atividade pela qual a consciência visa 
objetos imanentemente presentes a 
ela, priorizando a descrição dos mo-
dos de aparição de conteúdos, i.e., dos 
atos conscientes que os possibilitam, 
e não a descrição dos conteúdos eles 
mesmos. Trata-se, para usar os termos 
já consagrados pela história da psico-
logia, da clássica oposição entre con-
teúdo (Inhalt) e função (Funktion), os 
elementaristas estando entre os pro-
ponentes de uma teoria da experiência 
fundada no primeiro conceitos, os 
psicólogos intencionais entre os de-
fensores do último. O segundo con-
junto a ser tematizado em nossa expo-
sição é orientado no sentido oposto, 
referindo-se não aos modelos de ex-
periência que precedem o trabalho de 
Ehrenfels, mas sim a um modelo em 
específico que o sucede e, por assim 
dizer, supera. Referimo-nos ao dito 
conceito ‘maduro’ de Gestalt, propos-
to pela Escola de Berlim, o qual desa-
lojou o trabalho pioneiro do psicólogo 
austríaco de sua importância e definiu 
o sentido até então vigente para o 
termo, assegurando ao gestaltismo, no 

mesmo movimento, um lugar de des-
taque entre os sistemas de psicologia 
experimental do século XX. Em su-
ma, podemos dizer que a Gestalt é 
concebida por Ehrenfels como uma 
‘qualidade’ surgida no quadro percep-
tual ao lado das representações pon-
tuais de cada elemento sensorial, sen-
do basicamente um dado entre outros, 
ainda que um dado de tipo especial, 
formal. Daí o nome inicial do concei-
to ser Gestaltqualität, i.e., ‘qualidade 
da forma’. Esta qualidade definiria as 
condições de inter-relação dos ele-
mentos sensoriais discretos, mas não 
dependeria deles para ser definida, 
podendo aplicar-se a outro conjunto 
de sensações e ainda assim ser reco-
nhecida. Isto ocorre, e.g., nos fenô-
menos de transposição tonal indica-
dos por Ehrenfels, nos quais a métrica 
intervalar é preservada e a mudança 
de todas as notas componentes de 
uma melodia não impede a recogni-
ção da mesma melodia em qualquer 
tom possível por um eventual sujeito 
percipiente. A estrutura da percepção 
é categorialmente distinta da materia-
lidade das sensações que a instanci-
am, portanto. Isto rompe com o es-
quema elementarista em certo senti-
do, pois admite algo na percepção que 
não é simples sensação, mas preserva 
ainda a explicação da matéria sensível 
a partir de elementos discretos e irre-
dutíveis. A inspiração de uma psico-
logia intencional parece manifestar-se 
no caráter basicamente psicológico-
descritivo do estudo de Ehrenfels, 
centrado na descrição dos perceptos 
por uma perspectiva em primeira pes-
soa, e não pelos métodos positivos 
habituais aos estudos experimentais. 
Por fim, a superação das idéias do 
psicólogo pelo conceito berlinense 
ocorre pela expressa submissão, por 
parte deste, de qualquer elemento 
sensorial à condição de mero momen-
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to abstraído de uma unidade imedia-
tamente dada, vetando qualquer raci-
ocínio que pretenda colocá-lo como 
parte componente, geneticamente 
prioritária em relação ao todo. Daí 
não se ter mais uma ‘qualidade’ for-
mal, lado a lado com representações 
unitárias, mas sim uma forma como 
‘totalidade’ da qual todo elemento ou 
parte possível depende em seu senti-
do. 
 
Palavras-chave: psicologia da Gestalt, 
psicologia da percepção, psicologia 
descritiva, história da psicologia. 
Financiamento: CNPq (bolsa de mes-
trado) 
 

As apropriações de Henri Wallon 
sobre o materialismo histórico  

dialético em Objectivos e Métodos 
da Psicologia (1975) 

 
Rodolfo Luís Leite Batista 

Dener Luiz da Silva 
(DPSIC/UFSJ) 

 
Apresenta-se os resultados de estudo 
teórico realizado pelos autores a fim 
de identificar como o materialismo 
histórico dialético (MHD) foi assimi-
lado pelo médico, filósofo e psicólogo 
francês Henri Wallon (1879-1962) 
nos artigos compilados na obra Ob-
jectivos e Métodos da Psicologia 
(1975). Para que tal objetivo pudesse 
ser atingido, realizou-se a leitura, bem 
como a construção de categorias de 
análise na obra estudada; o levanta-
mento de informações sobre o contex-
to científico da Psicologia francesa 
nas primeiras décadas do século XX; 
e, a localização de fatos histórico-
biográficos que colaborassem para a 
compreensão do relacionamento entre 
Wallon e o MHD. 
A obra Objectivos e Métodos da Psi-
cologia é a edição em língua portu-

guesa de uma compilação de dezes-
seis artigos feita por René Zazzo e 
Hélène Gratiot-Alphandéry, pesqui-
sadores que trabalharam com Wallon 
no Laboratório de Psicobiologia da 
Criança, para a edição de homenagem 
póstuma ao psicólogo francês publi-
cada pela revista Enfance, em janeiro 
de 1963. O volume é dividido em 
duas grandes partes, sendo que na 
primeira delas foram reunidos textos 
sobre epistemologia e metodologia da 
Psicologia e, na segunda, escritos 
acerca da Psicologia da criança. 
A leitura detalhada dos artigos permi-
tiu a construção de três grandes cate-
gorias de análise sobre a apropriação 
do MHD por Henri Wallon. Na pri-
meira delas, foram agrupados os tre-
chos em que Wallon constroi interlo-
cuções com diferentes doutrinas filo-
sóficas e seus autores, identificando 
os limites que essas doutrinas ofere-
cem para a construção de uma Psico-
logia científica orientada pelo MHD. 
Por sua vez, a segunda categoria reú-
ne as reflexões wallonianas sobre os 
princípios daquela perspectiva filosó-
fica e sua utilização para fundamenta-
ção de concepção de homem, mundo 
e ciência que subjazem sua obra. Por 
fim, na terceira categoria, está repre-
sentada sua análise histórico-crítica 
sobre a psicologia de sua época, vis-
lumbrando uma ciência que dê conta 
da complexidade do homem, em seu 
dinamismo e constante vir-a-ser. 
Tendo em vista o âmbito e escopo 
desta pesquisa - projeto de iniciação 
científica desenvolvido em um ano - 
além das categorias de análise supra-
citadas, destacamos dois artigos na 
obra estudada nos quais é possível 
identificar claramente a aproximação 
entre a teoria walloniana e o pensa-
mento marxiano: Psicologia e técnica 
e Psicologia e materialismo dialético. 
O primeiro deles, escrito por Wallon 
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como um dos capítulos para a publi-
cação de À la lumière du marxisme 
lançada na França, em 1935, pelo 
Círculo da Rússia Nova, grupo de 
estudos sobre o marxismo e suas pos-
sibilidades de interlocução com as 
diversas ciências. Nesse artigo, medi-
ante uma análise histórica, o psicólo-
go apresenta as relações existentes 
entre a ciência psicológica e a técnica 
ali entendida como a utilização de 
conhecimentos oriundos da ciência. 
Wallon considera que as denominadas 
Psicologia Industrial e Psicologia 
Pedagógica mostram como se deu a 
origem de uma psicologia científica, 
isto é, segundo o autor estudado, a 
Psicologia científica é resultado de 
uma necessidade prática (técnica). Já 
no artigo Psicologia e materialismo 
dialético podem ser encontradas a 
defesa e a enunciação walloniana da 
necessidade de construção de uma 
Psicologia de fundamentação dialéti-
ca. O autor propõe que a Psicologia, 
tomando o homem na sua totalidade 
histórica e social por seu objeto, deva 
se construir como nova Ciência que 
ocupe lugar limítrofe entre as Ciên-
cias Naturais e as Ciências Humanas 
uma vez que o homem é indissocia-
velmente biológico e social. 
Como elementos histórico-biográficos 
que indicam a aproximação de Wal-
lon do MHD, em sua vertente marxi-
ana, identificamos os seguintes episó-
dios: 1) A participação de Wallon na 
fundação da Universidade Operária, 
em Paris, em 1930. Essa instituição 
foi criada por um grupo de intelectu-
ais da época, dentre eles George Poli-
tzer (1903-1942), e buscava oferecer 
formação acadêmica para a juventude 
das classes populares; 2) O psicólogo 
francês esteve presente em um Con-
gresso de Psicotécnica, realizado em 
Moscou, em 1931; 3) Wallon partici-
pou no Círculo da Rússia Nova, pre-

faciando os dois primeiros volumes 
de À la lumière du marxisme, publi-
cados pelo grupo em 1935 e 1937; e, 
4) Após o fuzilamento de George 
Politzer pelos nazistas, Wallon se 
filiou ao Partido Comunista, em 1942. 
Destarte, a realização deste estudo 
permitiu um aprofundamento na 
compreensão acerca das contribuições 
que o MHD oferece à ciência psico-
lógica, notadamente, nas reflexões 
wallonianas sobre a definição de ob-
jetivos e métodos para a Psicologia. 
Notou-se que há uma apropriação 
particular deste posicionamento filo-
sófico, permitindo que Wallon cons-
truísse e definisse sua psicogênese da 
pessoa concreta como o estudo em 
que o homem seja compreendido em 
sua complexidade dinâmica (históri-
ca, biológica e social), atentando aos 
aspectos orgânicos e sociais que cons-
tituem o homem.  
 
Palavras-chave: Henri Wallon, Psico-
genética walloniana, Psicologia do 
século XX, Materialismo histórico 
dialético. 
 
Considerações Sobre o método da 

Psicologia em Christian Wolff 
 

Thiago Constâncio Ribeiro Pereira 
(UFF / PUVR) 

Saulo de Freitas Araujo 
(UFJF) 

 
O presente estudo é fruto da pesquisa 
“A Concepção de Psicologia na Meta-
física Alemã (1720) de Christian 
Wolff”, desenvolvida durante os anos 
de 2010 e 2012 no Programa de Pós-
Graduação em Psicologia da UFJF, 
integrando os trabalhos do Núcleo de 
Pesquisa em História e Filosofia da 
Psicologia (NUHFIP) da UFJF. Par-
tindo da percepção de uma lacuna na 
historiografia da psicologia relativa à 
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psicologia do filósofo alemão Christi-
an Wolff (1679-1754), e de algumas 
interpretações problemáticas a respei-
to desta, pretendemos aqui analisar 
alguns aspectos do método da psico-
logia wolffiana, a saber: a utilização 
de métodos empíricos e racionais e 
sua relação com a separação wolffia-
na entre psicologia empírica e psico-
logia racional. O que temos em vista, 
especificamente, é um equívoco da 
difundida tese segundo a qual estas 
duas disciplinas da psicologia se dis-
tinguem, sobretudo, metodologica-
mente, no sentido de que a primeira 
teria como método primário a obser-
vação direta das operações da alma e 
a produção experimental de algumas 
delas, e a segunda procederia pura-
mentea priori e dedutivamente. Na 
medida em que esta tese parece fun-
damentar, por um lado, uma parte 
expressiva dos debates psicológicos 
dos séculos XVIII e XIX e, por outro, 
uma importante porção da agenda de 
pesquisas filosóficas e históricas a 
respeito da psicologia destes perío-
dos, a presente discussão mostra-se 
significativamente relevante. Em nos-
sa análise das obras Metafísica Alemã 
(1720) e Discurso Preliminar Sobre 
Filosofia em Geral (1728) de Wolff 
observamos que,em que pese a preva-
lência metodológica da observação e 
da experimentação na psicologia em-
pírica, e da dedução na psicologia 
racional, isto está longe de representar 
uma exclusividade dos métodos em 
cada uma delas. Em primeiro lugar, o 
recurso à experiência, isto é, à obser-
vação e à experimentação é constante 
em ambas as disciplinas,e mesmo que 
notemos, ao comparar a psicologia 
empírica com a racional, uma maior 
independência desta última em rela-
ção aos dados empíricos, ainda assim 
a maior parte de seu conteúdo depen-
de diretamente da experiência, como 

a dedução da essência da alma, da 
teoria explicativa da relação corpo-
alma e da espiritualidade da alma. Em 
segundo lugar, o método dedutivo que 
caracteriza a psicologia racional não 
está restrito a ela, mas aplica-se a 
todo o conhecimento psicológico (ou 
ainda, a todo o conhecimento filosófi-
co em geral), desde seu elemento 
mais básico – a demonstração da 
consciência da existência. Portanto, o 
que observamos é um método único, 
simultaneamente empírico e racional, 
unificando a ciência da alma. Assim, 
tendo em vista a existência de uma 
clara separação entre as disciplinas 
psicológicas, evidente tanto na Meta-
física Alemã quanto nas definições 
oferecidas no Discurso Preliminare 
na publicação dos tratados latinos 
Psychologia Empirica (1732) e 
Psychologia Rationalis (1734), somos 
levados a questionar se tal separação 
realmente possui fundamento em uma 
distinção entre as disciplinas. De fato, 
notamos que, ao menos no que se 
refere à Metafísica Alemã, a investi-
gação da alma constitui uma unidade 
em progressiva profundidade, isto é, 
que parte dos aspectos mais simples 
da experiênciapara as verdades meta-
físicas mais profundas a respeito da 
alma, separadatão somente em função 
do método de investigação escolhido 
por Wolff para o tratado – a psicolo-
gia racional é impedida de seguir di-
retamente a empírica em função dos 
conceitos de corpo, mundo e natureza 
que são fundamentais para suas dedu-
ções, mas que são apresentados so-
mente na cosmologia –, sem que disto 
deriveuma distinção real dentro da 
psicologia. Em que pese o caráter 
introdutório deste exame, sugerimos 
aqui que uma significativa parcela do 
conhecimento existente a respeito dos 
desdobramentos do campo psicológi-
co fundamentados na distinção entre 
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psicologia empírica e racional merece 
uma reconsideração, tanto no que se 
refere ao estudo das fontes primárias 
quanto à crítica da literatura secundá-
ria. Tal atividade poderia nos revelar 
aspectos ainda não compreendidos do 
desenvolvimento de nosso campo, 
assim como fomentar a reflexão con-
temporânea a respeito das possibili-
dades e limites da investigação empí-
rica e da teorização em psicologia. 
Palavras-Chave: História e Filosofia 
da Psicologia, Christian Wolff, Méto-
do, Psicologia Empírica, Psicologia 
Racional. 
 
Fonte de Financiamento: CAPES. 
 

História viva de uma função  
psicológica: formas instituídas e 

instituintes da memória 
 

Nilson Guimarães Doria 
(Universidade Veiga de Almeida) 

 
Tal como nos são apresentadas pela 
maioria dos manuais universitários, as 
“funções psicológicas” parecem pres-
cindir de uma história. Mesmo antes 
do grande “boom” da neurociência ou 
da Psicologia Evolucionista, que têm 
levado a uma nova onda de crescente 
“biologização” do psiquismo, o esta-
do de coisas não parecia ser diferente. 
Para o mainstream da Psicologia as 
funções psicológicas não sofreram 
alterações substanciais ao longo do 
tempo histórico. Justificativa: o pre-
sente trabalho parte de evidências de 
estudos passados e contemporâneos 
que apontam para a incorreção deste 
ponto de vista aistórico assumido pela 
Psicologia. Segundo estes estudos as 
funções psicológicas possuem sim 
uma história e esta não se confunde 
com a filogênese de nossa espécie. 
Notadamente a memória tem sido 
objeto de estudos que evidenciam 

transformações que cobrem um amplo 
intervalo de tempo, da pré-história 
aos dias atuais.  Objetivos: o principal 
objetivo da pesquisa apresentada nes-
te trabalho é articular os resultados 
dos diversos estudos aludidos acima 
em um quadro teórico consistente. 
Poucos autores se puseram claramen-
te contra a concepção aistórica do 
psiquismo. Exceções podem ser en-
contradas em Vygotsky e Meyerson. 
Para ambos os autores era claro que 
as funções psicológicas sofriam alte-
rações históricas, irredutíveis a seus 
substratos materiais biológicos. 
Vygotsky, por exemplo, se admirava 
com o fato de apesar de não haver 
diferenças morfológicas e anatômicas 
significativas entre o homem “civili-
zado” do século XX e os “primitivos” 
existirem entre eles enormes diferen-
ças psicológicas. Podemos dizer que 
Vygotsky e Vernant conseguiram 
enxergar o aspecto institucional das 
funções psicológicas, isto é, que elas 
não são universais, necessárias, ou 
“naturais”, mas sim fruto de um pro-
cesso histórico. Contemporaneamente 
autores como Carr, Danziger, Spar-
row, e outros trazem a discussão so-
bre mudanças psicológicas ocorrendo 
no tempo presente, a partir do uso de 
tecnologias como as ferramentas de 
busca de informação na internet. 
As mudanças que as funções psicoló-
gicas sofreram ao longo da história da 
humanidade são testemunhos dos 
movimentos de institucionalização de 
novas formas do psiquismo, fruto das 
contradições entre formas instituídas 
e instituintes.Entretanto mesmo entre 
os autores que consideram que o psi-
quismotem uma história, parece haver 
um consenso implícito em que esta 
história já havia se encerrado, ou seja, 
a crença de que as formas contempo-
râneas do psiquismo seriam as suas 
formas “definitivas”.  Vygotsky, por 
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exemplo, era um dos que assim pen-
sava, prevendo, talvez, apenas mais 
um salto qualitativo, aquele que ad-
viria da transformação do homem em 
uma sociedade sem classes – como 
profetizado pelo comunismo marxis-
ta. Meyerson, por sua vez, foi um dos 
raros que se opôs a esta ideia. No ca-
pítulo de encerramento do seu livro 
Les Fonctions Psychologiques et les 
Œuvres  ele nos aponta para o caráter 
de inerente inacabamento das funções 
psicológicas, ou seja, em sua proposta 
de uma Psicologia Histórica está con-
tida a ideia da mudança perene das 
funções psicológicas. Todavia, quan-
do estudamos as transformações no 
psiquismo estudadas por Meyerson e 
seus principais continuadores, especi-
almente Vernant, vemos que apesar 
da possibilidade teórica da mudança 
incessante do psiquismo, ela não é 
tratada como nada além de uma hipó-
tese que não ganha suporte em estu-
dos empíricos. Todo o estudo da his-
toricidade das funções parece limitar-
se a uma reconstrução das etapas que 
as levaram até suas formas contempo-
râneas a partir de formas mais arcai-
cas, como aquelas que encontramos 
na criança, ou nos gregos da Antigui-
dade, ou ainda nas populações iletra-
das dos países em desenvolvimento. 
Provavelmente a memória foi a fun-
ção psicológica mais estudada neste 
quadro, tanto Vygotsky, quanto Ver-
nant a estudaram sob óticas distintas, 
mas identificando etapas análogas de 
desenvolvimento da mesma, seja na 
criança, seja na história do pensamen-
to grego. Mas mesmo no caso da 
memória, a situação quanto ao mo-
mento presente da função não é abor-
dada enquanto sujeita a mudança. 
Estudos contemporâneos conduzidos 
por Sparrow e colaboradores tem de-
monstrado, por outro lado, que é pos-
sível estudar a mudança acontecendo 

no tempo presente. Esta equipe de 
pesquisadores vem mostrando dife-
renças qualitativas na organização da 
memória, seja em tarefas de retenção 
quanto de recuperação de informação, 
em usuários e não usuários da inter-
net. Alguns autores como Carr, che-
gam até mesmo a hipotetizar que o 
uso do Google, tem afetado a nossa 
memória de maneira similar ao modo 
como a escrita mudou a memória de 
nossos antepassados. Danziger é um 
autor que segue uma linha análoga e 
argumenta como a memória se trans-
formou e continua a se transformar na 
contemporaneidade. Entretanto ne-
nhum destes autores contemporâneos 
faz referência aos autores clássicos 
citados em nossa fundamentação teó-
rica. No atual momento da pesquisa o 
esforço é de tentar articular estes re-
sultados à postura de Meyerson que 
parece ser a mais preparada para re-
ceber tanto a ideia de uma mudança 
constante das funções psicológicas, 
quanto a possibilidade de múltiplas 
linhas de desenvolvimento das fun-
ções não necessitando classificá-las 
hierarquicamente em níveis mais ou 
menos desenvolvidos. 
 
Palavras-chave: memória, psicologia 
histórica, Google, Lev Vygotsky, Ig-
nace Meyerson. 

 
Uma História da Abordagem  
Centrada na Pessoa no Brasil 

 
Alexandre Trzan-Ávila 
Ana Maria Jacó-Vilela  

(UERJ) 
 

O objetivo deste trabalho oriundo de 
um projeto de dissertação de mestra-
do é elaborar um relato histórico da 
emergência da Abordagem Centrada 
na Pessoa (ACP) no Brasil, com es-
pecial observância ao eixo Rio-São 
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Paulo. Para construir este relato histó-
rico, será necessário estabelecer um 
quadro sócio-econômico, histórico e 
político do período em que ocorreu a 
emergência da ACP no Brasil, ou 
seja, décadas de 1950, 1960 e 1970. A 
ACP faz parte da chamada Psicologia 
Humanista que não é uma filosofia 
nem mesmo uma teoria, pode ser 
mais bem explicada como um movi-
mento inicialmente organizado pelo 
psicólogo norte-americano Abraham 
Maslow (1908-1970) na década 1950. 
Influenciado pela noção de experiên-
cia do Pragmatismo, a visão de ho-
mem da Psicologia Humanista rejeita 
as concepções estáticas, ao perceber 
um movimento similar ao fluir, um 
projetar-se, um eterno devir, na ver-
dade um projeto sempre em constru-
ção. Não que neste homem não haja 
características que o poderiam classi-
ficar em alguma categoria, mas sim 
que há nele o potencial de mudar e 
que este mudar é para uma direção a 
princípio desconhecida e imprevisí-
vel.Carl Rogers (1902-1987), psicó-
logo norte-americano, foi um dos 
psicólogos contatados por Maslow e 
também um dos principais colabora-
dores desta nova força em Psicologia, 
criando uma de suas ramificações, 
atualmente denominada de Aborda-
gem Centrada na Pessoa (ACP). Ro-
gers trabalhou com psicoterapia do 
início dos anos 30 até o fim de sua 
vida, em 1987.A emergência da 
Abordagem Centrada na Pessoa ocor-
reu principalmente nas décadas de 50 
a 70, em resumo, épocas fortemente 
marcadas pela Guerra Fria, Revolu-
ções Chinesa e Cubana, Guerra do 
Vietnã, pelo Golpe Militar de 64 e o 
AI-5, além de movimentos como o da 
contracultura, Black Power, movi-
mento feminista, o movimento Gay, 
oriundos do solo norte-americano. 
Portanto será que ideais norte-

americanos e princípios pragmáticos 
deram a “cara” que a ACP tem no 
Brasil? Ou a ACP no Brasil é negra, é 
índia, é branca, é mista?Registrar a 
história da ACP no Brasil é uma tare-
fa que se justifica dado o grande con-
tingente de profissionais que atuam 
neste referencial teórico e visa res-
ponder aos seguintes questionamen-
tos: como esta abordagem chega ao 
Brasil; com quem chega; como se 
inicia; quais influências sócio-
culturais de âmbito nacional esta 
abordagem recebe, principalmente 
hoje em que observamos um pleno 
florescimento da ACP por todo o pa-
ís.Nesta pesquisa será adotada a me-
todologia da história por ser um pro-
cesso de construção de uma historio-
grafia. A reconstrução da “memória 
histórica” pretendida neste trabalho 
comporta duas modalidades, a saber: 
“memória histórica documental” e 
“memória histórica oral”. A primeira 
será a pesquisa e análise de documen-
tos e a segunda será o relato oral ins-
trumentalizado por entrevistas. O 
principal e quase único trabalho sobre 
a história da ACP no Brasil foi uma 
pesquisa realizada por Tassinari e 
Portela, realizada entre os anos de 
1990 e 1997. No Brasil, uma das pri-
meiras ações de institucionalização da 
ACP foi a criação do Serviço de 
Aconselhamento Psicológico (SAP) 
da Universidade do Estado de São 
Paulo (USP), em 1969, sob a coorde-
nação de Oswaldo de Barros Santos, 
com o apoio de sua ex-aluna Rachel 
Rosenberg. Era um serviço com base 
teórica ancorada no pensamento roge-
riano. No Rio de Janeiro temos a atu-
ação pioneira de Ruth Scheeffer e 
Padre Benko, ambos com atuação na 
área de psicometria em relação à Ori-
entação Profissional, Vocacional e 
Educacional em universidades e em-
presas, e poucos registros de trabalho 
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clínico. Outros acontecimentos que 
marcaram a disseminação da Psicolo-
gia Humanista no Brasil foram à vin-
da de Máx Pages, ex-aluno e colabo-
rador de Rogers em 1968 para a Uni-
versidade Federal de Minas Gerais 
para a realização de um importante 
seminário, a tradução das obras de 
Carl Rogers na década de 1970, a 
oferta de disciplinas Humanistas no 
Instituto de Psicologia da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ).Uma contribuição fundamen-
tal para o desenvolvimento da ACP 
no Brasil é devida ao psicólogo Edu-
ardo Bandeira de São Paulo. Bandeira 
visitou diversas cidades brasileiras ao 
longo da década de 70 divulgando o 
trabalho de Rogers principalmente 
após sua estada em 1974 no Center 
for Studies of the Person (La Jolla, 

USA). A ele também é creditada a 
organização do I Encontro Brasileiro 
Centrado na Pessoa (Arcozelo I) e a 
vinda de Rogers e sua equipe ao Bra-
sil em 1977 e 1978.Espero que esta 
pesquisa articule os principais aspec-
tos do contexto sócio-histórico brasi-
leiro e a emergência e desenvolvi-
mento da Abordagem Centrada na 
Pessoa no Brasil. Esta articulação 
ocorrerá em grande parte pelo materi-
al obtido através dos entrevistados e 
sua interseção com a pesquisa biblio-
gráfica, de modo que ao contar uma 
história da ACP no Brasil esta seja 
contextualizada. 
 
Palavras-Chave: abordagem centrada 
na pessoa; carl rogers; história da 
psicologia 

 
 

Sessão 16: Infância, menores, crianças e adolescente 
 

O problema da drogadição de  
crianças e de adolescentes no  

Hospital Psiquiátrico São Pedro: 
uma análise histórica 

 
Débora Crivelaro Dickel 

Rosane Azevedo Neves da Silva 
(UFRGS) 

 
O presente trabalho diz respeito a 
umestudo que vem sendo desenvolvi-
do com prontuários do Hospital Psi-
quiátrico São Pedro, em Porto Ale-
gre/RS, eo qual enfoca algumas ques-
tões acerca da problemática da droga-
dição na infância e na adolescên-
cia.Este projeto parte da pesquisa “A 
problematização do normal e do pato-
lógico nos modos de ser criança e 
adolescente: uma análise dos motivos 
das internações no Hospital Psiquiá-
trico São Pedro”, que vem sendo de-

senvolvida no grupo de pesquisa da 
profª drª Rosane Neves desde 2005 
através do Programa de Pós-
Graduação em Psicologia Social e 
Institucional da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).  
Faz-se uso deste campo de pesquisa 
para que seja possível problematizar 
como foi se produzindo, em institui-
ções psiquiátricas, um espaço de tra-
tamento para a dependência química, 
a partir do momento em que esta pas-
sou a ser concebida como objeto de 
estudo e de trabalho concernente ao 
meio psi. A proposição desse trabalho 
mostra-se pertinente dada a importân-
cia de se pensar como, a partir do 
entendimento sobre o abuso de subs-
tâncias enquanto problema, vão se 
produzir diferentes discursos – e, con-
seqüentemente, diferentes formas de 
tratamento – no que se refere à de-



Anais do X Encontro Clio-Psyché 
Instituições, Psicologia, História 

UERJ, 17 a 19 de outubro de 2012   ISSN: 1982-632X 

135 

pendência química. Isso apontará, 
também, para como se dão hoje os 
tratamentos para drogadição e por que 
mudanças passou a concepção de tra-
tamento bem como a de dependente 
químico ao longo das últimas déca-
das. Este estudo tem como objetivo, 
portanto, através de uma perspectiva 
genealógica, pensar a dependência 
química de crianças e de adolescen-
tes, trazendo como principal questão 
o engendramento da drogadição en-
quanto um problema público a ser 
tratadoe “curado”. A partir disso, 
questiona-se, também, como a depen-
dência química se torna, nesse mo-
mento, uma questão pensada como 
doença no meio psi, em especial pelo 
campo da psiquiatria.Para isso, a me-
todologia de trabalho fundamenta-se 
na revisão da literatura sobre essa 
temática e na pesquisa realizada com 
dados de prontuários do referido hos-
pital. Essa pesquisa documental pro-
cura investigar, a partir da década de 
80, internações de diferentes pacien-
tes de até dezoito anos, focando a 
análise de dados como o motivo de 
baixa ou a queixa inicial, o diagnósti-
co da internação e outras observações, 
sendo estas elementos relevantes so-
bre a história dos pacientes. Além 
disso, o estudo faz uso de uma análise 
sobre os manuais diagnósticos utili-
zados nesse período, compreendendo 
sua importância e influência nos tra-
tamentos para dependência química, e 
visualizando as mudanças que vão se 
dando nesses manuais ao longo dos 
anos pesquisados. O estudo se encon-
tra, ainda, em processo de construção, 
mas alguns resultados podem ser ob-
servados e trazidos para discussão. 
Vê-se que, a partir do esvaziamento 
dos hospitais psiquiátricos provenien-
te do movimento anti-manicomial, 
acaba-se ocupando esse espaço(o qual 
gradativamente vai perdendo seu uso) 

por uma nova patologia - a da depen-
dência química - que é vista a partir 
daí enquanto uma doença a ser en-
clausurada a fim de tratamento e, as-
sim, inserida na gama dos transtornos 
mentais. Altera-se o objeto de estudo 
para a drogadição, sem se alterar, no 
entanto, a lógica manicomial de tra-
tamento que, através da internação e 
dos medicamentos empregados, priva 
o sujeito de sua liberdade e acaba por 
se configurar como um tratamento 
moral. Observa-se assim que, ainda 
que se altere o foco das internações 
psiquiátricas - não mais os “transtor-
nos mentais”, mas os transtornos de-
correntes do abuso de substâncias - 
mantém-se a visão de “doença” atra-
vés dessa lógica manicomial. Além 
disso, observam-se diversos casos em 
que a situação de internação se repete 
muitas vezes, o que nos leva a questi-
onar sobre a eficácia dessas interna-
ções e, conseqüentemente, do trata-
mento realizado com estes dependen-
tes químicos. Por fim, esse trabalho 
permite pensar a drogadição na infân-
cia e na adolescência presente en-
quanto lugar de uma psicopatologia 
que vai ser ligada ao desenvolvimento 
– fazendo necessário, portanto, o 
questionamento sobre as concepções 
de normalidade e de patologia que 
vão ser construídas nesse meio.  
Palavras-chave: Dependência quími-
ca, Hospital Psiquiátrico São Pedro, 
Infância, Adolescência. 

 
O que leva crianças e adolescentes a 

retornarem ao Acolhimento  
Institucional após a Reintegração 

Familiar? 
 

Tâmara Ramalho de Sousa Amorim 
Leilane Cristina Oliveira Pereira 
Maria de Fátima Pereira Alberto 

UFPb 
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O presente trabalho tem como objeti-
vo identificar o que levou ao acolhi-
mento institucional no primeiro mo-
mento; a reintegração a família de 
origem e o posterior retorno ao aco-
lhimento institucional. Esse foi cons-
truído a partir de parte da dissertação 
de mestrado, ainda em andamento, da 
coautora. O Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA, 1990) no artigo 
19 garante que toda criança ou ado-
lescente tem direito a ser criado e 
educado no seio da sua família. Ainda 
no ECA (1990), é regulamentada a 
existência de entidades de acolhimen-
to institucionais como uma estratégia 
provisória e excepcional, utilizável 
apenas como forma de transição. Po-
rém, constata-se que crianças vivem 
durante anos nessas instituições 
.Segundo pesquisa realizada em 2005 
em João Pessoa/PB verificou-se que, 
aproximadamente, 70% da população 
infanto-juvenil acolhida vivem a mais 
de dois anos nesta condição.  Com 
vistas a garantir o Direito a Convi-
vência Familiar e Comunitária, entra 
em vigor a lei 12.010/09 que preconi-
za a Reintegração Familiar como 
forma de assegurar este direito, tendo 
esta lei modificado os procedimentos 
referentes ao acolhimento, provocan-
do a reintegração de dezenas de cri-
anças e adolescentes. Reintegração 
Familiar se refere ao retorno da crian-
ça uma vez acolhida institucional-
mente em uma família seja ela natu-
ral, substituta ou adotiva. Apesar do 
avanço das leis e do crescimento do 
número de reintegrações familiares, 
algumas crianças e adolescentes re-
tornam ao acolhimento institucional. 
Neste trabalho temos como foco a 
reintegração familiar à família de ori-
gem. Família de origem são os mem-
bros da família biológica ou que man-
tinham vínculos com a criança e/ou 
adolescente antes do acolhimen-

to.Família é entendida, a partir da 
teoria crítica, como um espaço social 
distinto, lugar de estruturação e for-
mação psíquica, onde a hierarquiza-
ção de idade e sexo toma consistên-
cia, onde os sexos e gerações definem 
suas diferenças e relações de poder.A 
pobreza das famílias surge como pon-
to fundamental de sua desqualifica-
ção. Assim é formada uma subjetivi-
dade que diz ser essas famílias in-
competentes para cuidar de seus fi-
lhos, que esses estão mais bem cuida-
dos em instituições do Estado. As 
famílias pobres passam a ser vistas 
como famílias negligentes. Há uma 
apropriação do discurso de proteção 
para justificar o de punição. Instituci-
onalização é entendida, a partir de 
Goffman (1974) e Foucault (2002), 
como a reclusão em instituições totais 
– estabelecimentosfechados fisica-
mente que possuem também uma ten-
dência ao fechamento do psiquismo 
do sujeito, de maneira que conquis-
tam todo o seu tempo e interesse. A 
institucionalização nasce da tentativa 
de exercer mais fortemente o controle 
social e moral nos sujeitos. Ao con-
trário do que poderíamos imaginar, 
essas instituições não servem para 
excluir o sujeito, e sim para fixá-los. 
Trata-se de incluir pela exclusão. De 
garantir que se produzam sujeitos a 
partir de uma norma.As políticas de 
reintegração social produzem inter-
venções passageiras e pontuais. Par-
tem do pressuposto que os excluídos, 
em algum momento, serão inseridos 
no sistema de produção. Os partici-
pantes da pesquisa são crianças e ado-
lescentes que foram acolhidos institu-
cionalmente e, após terem sido rein-
tegrados à família de origem, retorna-
ram ao acolhimento institucional. 
Como técnicas de coleta de dados 
foram utilizadas pesquisa documental, 
o desenho, entrevista semi-estruturada 
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e sentenças incompletas. Será utiliza-
da a Analise Crítica do Discurso para 
análise dos dados. Foram identifica-
dos sete crianças e adolescentes que 
se encontravam na situação solicitada. 
Das sete crianças e adolescentes ape-
nas duas são do sexo feminino. Pos-
suem idades que variam entre 9e 16 
anos. Entre essas existem dois grupos 
de irmãos, um grupo formado por três 
crianças e o outro por duas.O que 
levou, segundo os documentos dos 
processos judiciais, ao primeiro aco-
lhimento institucional é a pobreza 
mascarada pelo discurso do abando-
no, maus tratos e negligência. Há re-
ferência à falta de condição financeira 
das famílias para cuidar de seus fi-
lhos. Sendo por vezes referido pelos 
adolescentes que eles foram entre-
gues, ou eles mesmo foram ao Conse-
lho Tutelar, para que fossem acolhi-
dos institucionalmente.O que leva à 
Reintegração Familiar, segundo os 
documentos, é o desejo da família em 
ter de volta as crianças e os adoles-
centes e a constatação da equipe de 
que há condições materiais para que 
eles permaneçam com seus familia-
res. Constando nos documentos quais 
auxílios financeiros serão oferecidos, 
como inserção no Programa Bolsa 
Família, auxílio aluguel. Em muitos 
casos as crianças e adolescentes são 
inseridas em programas de educação 
em tempo integral.O que leva ao re-
torno à instituição de acolhimento, 
segundo os documentos, são mudan-
ças no cotidiano da família, como o 
fim ou início do relacionamento do 
familiar que detinha a guarda ou a 
não adaptação do adolescente às roti-
nas e regras da casa. Os adolescentes 
que participaram da pesquisa apontam 
motivos para o retorno ao acolhimen-
to institucional como seu mau com-
portamento e a falta de vontade dos 
familiares de continuar com eles. 

 
Palavras-chave: Reintegração Famili-
ar, Acolhimento Institucional, Crian-
ças e Adolescentes. 
Fonte de financiamento: CAPES. 

 
Interrogações sobre a clínica  

contemporânea da infância: uma 
perspectiva histórica 

 
Helena Pillar Kessler 
Luiza Figueiró Petry 

(UFRGS) 
 

Enquanto estudantes de graduação em 
Psicologia, a partir de vivências em 
estágios articuladas com discussões 
acadêmicas, temos entendido o tema 
da infância como um analisador im-
portante para pensarmos as práticas 
discursivas atuais. A partir de um 
entendimento de que estas são histo-
ricamente construídas, nos parece 
interessante pôr permanentemente em 
questão os saberes e as verdades so-
bre este tema. Assim, o trabalho aqui 
desenvolvido se propõe a pensar a 
questão da infância nos espaços esco-
lares atualmente, e seus efeitos para 
os profissionais que se ocupam desta 
criança, tomando como pano de fundo 
como os saberes sobre a infância fo-
ram se constituindo. Para tanto, utili-
zaremos as contribuições de Michel 
Foucault, Sigmund Freud, e outros 
autores da psicanálise para pensarmos 
como essas questões vêm convocando 
os saberes psi. Nosso ponto de partida 
é o movimento que se deu em que o 
discurso psiquiátrico foi se expandin-
do para além dos muros dos manicô-
mios, partindo em direção a outras 
instituições, como por exemplo, a 
escolar. Esse trajeto, no Brasil, ocor-
reu em meados da década de 1940, 
quando o olhar psiquiátrico passou 
para além da loucura e da doença, 
direcionando-se para os desvios de 
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comportamento, os “estados” desvi-
antes, as anomalias. Entendemos que, 
nesse processo, há uma noção de 
normalidade como referência àquele 
que consegue se adaptar socialmente, 
em oposição, às figuras do idiota e do 
retardado, os quais, desconectados da 
idéia de doença mental, seriam aque-
les desviantes dos critérios sociais, 
que não conseguiram se adaptar à 
escola e que estariam em estágios 
desenvolvimentais anteriores ao espe-
rado. Não há aí, portanto, uma cor-
respondência com a loucura, mas sim 
com o que é desviante da norma. Es-
ses anormais, quando não educados e 
tratados pela psiquiatria de suas dis-
funções orgânicas, morais ou intelec-
tuais, estariam marcados por um futu-
ro sombrio pela frente, na cadeia ou 
no hospício.Assim, com a justificativa 
da proteção à infância, articulada a 
uma noção de prevenção, o saber psi-
quiátrico se expandiu para a escola. 
Professores passaram então a ser res-
ponsáveis pela identificação das ano-
malias e defeitos das crianças e jo-
vens para então encaminhá-los ao 
psiquiatra, num trabalho conjugado, 
sendo uma das competências espera-
das dos professores a identificação de 
sintomas e possíveis diagnósticos. 
Junto a isso, tem-se aí um discurso de 
anormais escolares como perigo mo-
ral para a sociedade e para a ordem 
social. Essas questões hoje se atuali-
zam no espaço escolar através dos 
diagnósticos de transtorno de déficit 
de atenção e hiperatividade – TDAH 
– convocando pais e educadores a 
buscar alternativas terapêuticas para 
as crianças – de modo que as institui-
ções família, escola e saúde permane-
çam interligadas. Como solução do-
minante na atualidade, a ritalina e a 
medicalização das crianças desvian-
tes. Com isso, criam-se os dispositi-
vos de controle e de prevenção dos 

desvios de comportamento. Entende-
mos que, por trás das dificuldades 
evidenciadas na escola, há um sujeito, 
e reduzi-lo ao seu sintoma constituir-
se-ia como um apagamento da subje-
tividade. O desafio que vem se colo-
cando para a psicologia e a psicanáli-
se é justamente poder dar voz a esse 
sujeito que sofre e pensar que esses 
sintomas representam uma verdade 
deste sujeito frente à demanda da cul-
tura, e que não basta silenciá-lo atra-
vés do uso de medicamentos. Cons-
truir dispositivos de escuta para estas 
crianças, cujo descompasso com o 
ritmo escolar pode ser um sintoma de 
diversas causas distintas, e propiciar 
um espaço de interlocução com a es-
cola, são alguns dos caminhos possí-
veis. Em contrapartida, também se 
torna necessária a interrogação sobre 
a instituição escolar na atualidade, 
entendendo que não se trata simples-
mente de uma adaptação da criança à 
escola, mas de poder repensar como 
esta vem se configurando historica-
mente frente às exigências contempo-
râneas. Entendemos que, para o exer-
cício de uma formação em psicologia 
voltada para uma perspectiva ética da 
escuta da singularidade, é imprescin-
dível ter em vista tais questionamen-
tos. 
 
Palavras-chave: infância, clínica, es-
cola. 
 
Infância Prostituída: Reflexões His-

tóricas sobre sua Constituição 
 

Suzana TomalBrondani 
Ednéia José Martins Zaniani 

(UEM) 
 

Em março de 2012 o Superior Tribu-
nal de Justiça - STJ inocentou um réu 
acusado de ter estuprado três adoles-
centes, alegando que as mesmas já 
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praticavam atividades sexuais havia 
tempos. Essa decisão se deu em de-
trimento do que propõe a Lei 
12.015/2009, que considera a prática 
da relação sexual com pessoa menor 
de 14 anos como expressamente proi-
bida, podendo ser enquadrada na ca-
tegoria ‘estupro de vulnerável’. Depa-
ramo-nos com um contrassenso: pros-
titutas ou exploradas? Se de um lado 
a decisão do STJ revela uma dada 
concepção social, por sinal, ainda 
bastante partilhada, por outro, sabe-
mos que também não foram poucas as 
reações de indignação que dessa deci-
são emergiu, revelando diante dessa 
questão aindahá discordâncias e con-
trovérsias. É preciso sinalizar que na 
atualidade exploração sexual comer-
cial infanto-juvenil (ESCIJ) tem sido 
o termo proposto em substituição 
àprostituição infantil. Essa substitui-
ção não é fortuita, mas sinaliza o 
equívoco de se igualar o envolvimen-
to precoce com a prática comercial do 
sexo com um ato meramente consci-
ente e consentido. Destarte, inferimos 
igualmente sobre quão importante é a 
discussão desse assunto para a Psico-
logia. Através de uma breve revisão 
bibliográfica percebemos que entre as 
produções científicas a respeito da 
ESCIJ muitasatrelam-se aos saberes 
psicológicos (Sousa, 2002, Souza e 
Sousa, 2009; Cerqueira-Santos, et al, 
2008; Libório, 2005). Outrossim, per-
cebemos que essas produções em sua 
extensão demonstram o compromisso 
que vimos assumindo ante esse fenô-
meno. Contudo, se na atualidade tra-
tamos de uma das mais graves moda-
lidades de violação de direitos huma-
nos, quando discutimos a ESCIJ é 
preciso considerar que estamos diante 
de uma constituição histórica e social, 
e que longo foi caminho percorrido 
para que construíssemos nossas atuais 
interpretações. Objetivamos aqui 

apresentar parte do resultado de uma 
pesquisa intitulada “Exploração Se-
xual Comercial Infanto-juvenil: uma 
investigação histórica” vinculada ao 
Departamento de Psicologia e ao 
Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 
Higienismo e Eugenismo, da Univer-
sidade Estadual de Maringá, cujo ob-
jetivo era resgatar como a prostitui-
ção infantil era interpretadanas pri-
meiras quatro décadas do século XX. 
Para tanto, utilizamos como fontes 
primárias livros e outros documentos 
históricos. Constatamos que já naque-
le tempo à prostituição infantil eram 
atribuídas múltiplas causas, assim 
como, os intelectuais do período, co-
mo Evaristo de Moraes (1901; 1921; 
1924) já indicavam várias medidas de 
combate e prevenção. Entre as causas 
mais indicadas estavam as familiares, 
as econômico-sociais e também as 
disposições patológicas individuais. 
Como propostas de enfrentamento 
ressaltavam a necessidade de investi-
mentos na melhoria das condições 
materiais das famílias das camadas 
empobrecidas da populaçãoe, sobre-
tudo, reivindicavam uma intervenção 
mais incisiva do Estado tanto na ofer-
ta da educação higiênica quanto na 
criação de leis específicas. Ponto to-
mado como baluarte para as medidas 
a serem indicadas era a questão da 
consciência do ato. Assim, circuns-
creveremos nesse trabalho debates 
sobre o discernimento infantil atribuí-
do quanto a prática daprostituição, 
recorte que localizamos dentro do 
eixo“Instituições e história da Psico-
logia” e que será apresentado como 
comunicação oral. Segundo o Código 
Criminal de 1830 aprostituição en-
quadrava-se como um delito e mesmo 
sendo inimputáveis os menores de 14 
anos, seu julgamento cabia ao juiz 
que determinava se o mesmo agira ou 
não com discernimento, se era capaz 
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de distinguir entre o bem e o mal di-
ante da atitude cometida. Na sequên-
cia, foi promulgado o Código de Me-
nores de 1927, que se voltava exclu-
sivamente àqueles menores de 18 
anos considerados ‘abandonados ou 
delinquentes’. A partir deste momen-
to o discernimento sobre os atos con-
siderados ilícitos foi sendo cada vez 
mais valorizado, haja vista que os 
critérios não eram muito bem defini-
dos e os juízes tinham plenos poderes 
para aplicar o encaminhamento que 
julgassem pertinente. Essa lei, embora 
reformulada em 1979,manteve essa 
mesma premissa, e apenas na década 
de 1990 foi promulgada outra lei que 
estabeleceu que crianças e adolescen-
tes envolvidas com a ESCIJ enqua-
drar-se-iam na categoria de explora-
das, vítimas de situações e condições 
que ultrapassariam a questão da esco-
lha. Referimo-nos ao Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente (ECA) que 
reconheceu todas as crianças e ado-
lescentes como sujeitos de direitos, 
que deveriam ser defendidos pela 
família, sociedade e Estado. Ao retor-

narmos a decisão do STJ percebemos 
que estamos diante de um discurso 
que já deveria estar superado, pois 
reconhecer a ESCIJ como um ato 
consciente e consentido acaba por 
considerar que caberia à criança e ou 
ao adolescente estar psicologicamente 
preparado para a iniciação da vida 
sexual e igualmente possuirdiscerni-
mento das estruturas perversas dos 
ganhos e lucros envolvidos na prática 
comercial da sexualidade. Na ESCIJ a 
sexualidade infanto-juvenil é manipu-
lada e de forma alguma pode ser con-
siderada resultado apenas da promis-
cuidade ou desejo próprio. Diante 
dessas controvérsias destacamos a 
necessidade de estudos científicos que 
retomem a historicidade desse fenô-
meno, voltados a uma compreensão 
mais crítica das diferentes dimensões 
e fatores envolvidos na ESCIJ, fatores 
estes que certamente ultrapassam o 
plano individual. 
 
Palavras chave:Infância; Sexualidade; 
Discernimento. 

 
 

Sessão 17. Arquivos e Memórias 
 
A produção científica dos Arquivos 

Brasileiros de Psicotécnica e a  
questão racial: análise inicial 

 
Hildeberto Vieira Martins 

(UFF/PURO) 
 

O presente trabalho é resultado de 
pesquisa que tem como objetivo prin-
cipal discutir a produção científica de 
cunho médico-psicológico (psicolo-
gia, psicanálise, psiquiatria) sobre a 
presença do elemento negro em nossa 
sociedade e dos seus desdobramentos 
políticos e sociais no Brasil em finais 
do século XIX e nas décadas iniciais 

do século XX. Para alcançar esse ob-
jetivo, tomamos como objeto privile-
giado de análise o levantamento de 
todos os artigos publicados no primei-
ro periódico de psicologia brasileiro 
de circulação nacional: os Arquivos 
Brasileiros de Psicotécnica (posteri-
ormente denominado Arquivos Brasi-
leiros de Psicologia Aplicada, e atu-
almente intitulado Arquivos Brasilei-
ros de Psicologia). A catalogação 
desse acervo é uma tentativa de ma-
pear e compreender como a questão 
racial é “objeto” de uma determinada 
produção científica na área da psico-
logia. A nossa investigação abrange o 
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período compreendido entre o ano de 
1949, ano de sua criação, até o ano de 
2011. A escolha desse periódico se 
deu pelas seguintes razões: ele foi o 
primeiro periódico de circulação re-
gular em âmbito nacional voltado 
para os temas de psicologia; pelo seu 
papel de veículo de difusão e agluti-
nação dos debates científicos e profis-
sionais de um campo ainda em gesta-
ção àquela época, funcionando como 
instrumento de formação de uma ca-
tegoria ainda em processo de profis-
sionalização; por ter sido em seu iní-
cio um periódico a serviço de um pro-
jeto nacional (governo getulista), e, 
consequentemente, servir de parâme-
tro para a discussão de certa concep-
ção de Estado e do seu papel na cons-
tituição de um projeto de sociedade 
brasileira “moderna”; e, finalmente, 
por ser um periódico que serviu para 
consolidar um certo modelo de pro-
dução científica da psicologia brasi-
leira. Para realizarmos tal tarefa op-
tamos pela pesquisa documental e 
revisão bibliográfica. Por conta do 
grande recorte temporal realizado 
para esta pesquisa, optamos por apre-
sentar neste momento a análise reali-
zada em parte do material já catalo-
gado dos Arquivos. O material foi 
dividido, por razões de operacionali-
dade, em três grandes momentos: a) 
primeiro período (1949–1969), que 
abarca os primeiros anos de produção 
do periódico e a instauração do mo-
vimento de profissionalização da psi-
cologia no Brasil; b) segundo período 
(1970–1989), marcado pelo momento 
de modificação dos objetivos editori-
ais da revista, inclusive com a modi-
ficação de seu nome, o surgimento do 
campo da pós-graduação em psicolo-
gia no Brasil e de uma produção vol-
tada para atender a esse novo “perfil” 
editorial; c) terceiro período (1990-
2011), caracterizado pelo incremento 

e consolidação da diversidade temáti-
ca do periódico, do suposto aumento 
de trabalhos voltados para uma temá-
tica “racial” em psicologia e pela sua 
passagem de material impresso para o 
formato eletrônico e de acesso livre. 
Os dados que ora apresentaremos são 
referentes ao que convencionamos 
chamar de “primeiro período” (1949–
1969). A coleta e pesquisa do materi-
al foram realizadas nas seguintes ins-
tituições: Biblioteca Nacional (BN) e 
Biblioteca do Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (CFCH-
UFRJ). Os resultados preliminares 
decorrentes da catalogação do primei-
ro período investigado baseiam-se na 
análise dos doze artigos que se en-
quadraram naquilo que chamamos de 
“temática racial”, ou seja, na consta-
tação do uso de conceitos de cunho 
racial ou racializador que permeiam o 
debate apresentado pelos autores dos 
artigos analisados. Deu-se da seguinte 
maneira a distribuição dos artigos 
(ano de publicação/número de arti-
gos): 1950 (2); 1951 (2); 1953 (1); 
1955 (1); 1957 (1); 1967 (1); 1968 
(2); 1969 (2). As discussões apresen-
tadas giraram principalmente em tor-
no de três eixos, a saber: “problemas 
escolares” (a questão da inteligência, 
a reprovação escolar e os processos 
relacionados ao desenvolvimento da 
aprendizagem), “vocação profissio-
nal” (a seleção profissional) e “pro-
blemas sociais” (a questão da delin-
quência e da “periculosidade”). O que 
fica mais evidente é que a “temática 
racial” está bastante atrelada a ques-
tão do “ambiente escolar” e ao papel 
da psicologia na sua compreensão, e a 
na resolução dos problemas gerados 
no ambiente de ensino. Essa preocu-
pação com a realidade escolar parece 
apontar para a continuidade da ques-
tão da “criança problema”, objeto de 
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análise e investigação dos agentes psi 
durante todo o período de constitui-
ção de um novo modelo educacional 
brasileiro nas primeiras décadas brasi-
leiras (Ramos, [193-?]; Silva, 1997; 
Corrêa, 1998). Pode-se constatar ain-
da que a discussão da “temática raci-
al” nos textos analisados fica bastante 
atrelada ao clássico binômio branco-
negro, o que poderia explicar o uso 
recorrente do método comparativo 
por parte desses autores em suas pes-
quisas. Acreditamos que esta comuni-
cação oral se enquadra no eixo temá-
tico Profissionalização e instituições: 
História dos movimentos de formação 
e profissionalização dos saberes psi.   
 
Palavras-chave: história da psicolo-
gia, Arquivos Brasileiros de Psicotéc-
nica,profissionalização, raça, ciência. 
Fonte de financiamento: FAPERJ. 

 
Reflexiones en torno a la enseñanza 

de la historia de la psicología en 
universidades nacionales de  

Argentina 
 

Eliana Noemí Gonzáles 
(UNSL/CONICET) 

 
En el presente trabajo nos interesa 
aproximarnos a la enseñanza de la 
historia de la psicología en las 
universidades nacionales de Argenti-
na. Nuestro análisis estuvo constitui-
do por los programas aprobados, a 
partir de 2005, de las asignaturas 
historia de la psicología o su paralelo 
en las siete universidades nacionales 
conformadas en la década de 1950 y 
comienzos de 1960 vigentes.  
Se procedió al análisis de las referen-
cias bibliográficas de los programas 
seleccionados, considerando variables 
como autores más citados, obras más 
citadas, análisis de fundamentación y 
objetivos enunciados. 

Desde hace algunos años se ha 
comenzado a debatir en el ámbito 
nacional, acerca de los objetivos, 
contenidos y metodologías que podrí-
an ser comunes para la formación de 
graduados en psicología. Asimismo 
en el ámbito internacional se ha 
planteado desde hace más de una 
década, la enseñanza universitaria en 
términos de competencia. A partir de 
la declaración de Bolonia se comienza 
a pensar a la enseñanza y formación 
en educación superior en términos de 
formación y adquisición de 
competencias. 
Este marco nos permite plantearnos 
interrogantes acerca de que se 
enseñanza en la historia de la psico-
logía en argentina. Aproximándonos a 
las problemáticas e intereses centra-
les, a fin de reflexionar acerca del 
aporte realizado por esta asignatura a 
la formación de graduados en 
psicología. 
 
Palabras Claves: psicología, historia 
de la psicología, enseñanza, 
universidades nacionales 
 

Os lugares de tortura e as memó-
rias torturadas da ditadura de 1964 

 
Carlos Beltrão do Valle 

(PPGMS/UNIRIO) 
 

A ditadura de 1964-85 é um trauma 
recente na história do Brasil. Houve 
um verdadeiro terrorismo de Estado - 
com torturas em massa e assassinatos 
seguidos de desaparecimentos dos 
corpos, censura e suspensão de direi-
tos - com consequências na memória 
da sociedade sobre o período, marca-
da até hoje esquecimentos e silêncios. 
O silêncio era imposto pelo governo 
através da censura e controle da mí-
dia, fabricando notícias falsas con-
forme sua conveniência, principal-
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mente sobre o paradeiro das pessoas 
que torturava e assassinava - que 
eram sequestradas e mantidas inco-
municáveis, perdidas no espaço e 
tempo, aptas a entrarem na categoria 
de desaparecidos políticos - numa 
tentativa de eliminar, além da vida, a 
memória do indivíduo. A memória 
das vítimas foi sufocada com a cons-
trução de uma memória oficial con-
veniente por parte do governo ditato-
rial, separando claramente os “bons” 
dos “maus”, onde o governo golpista 
era visto sob o signo da “revolução de 
31 de março”, glorificando seus atos 
de combate ao “perigo do comunis-
mo” e distorcendo ou ocultando a 
memória dos adversários políticos. 
Com a abertura política esse discurso 
unitário do Estado começou a ser des-
feito com as novas leituras do passa-
do. As memórias dominadas da dita-
dura encontram-se em manifestação 
após um longo período de silêncio. 
Entretanto, a redemocratização no 
país foi feita de forma precária, “cos-
turada” à Lei da Anistia – Lei n. 
6.683, de 1979 - que foi interpretada 
de modo tirar a responsabilidade dos 
torturadores, produzindo silêncios e 
esquecimentos quanto à memória e à 
justiça, principalmente por considerar 
a tortura crime político, portanto anis-
tiável, o que contradiz tratados inter-
nacionais, dos quais o Brasil faz par-
te, que consideram a tortura um crime 
contra a humanidade, imprescritível e 
inafiançável. Apesar da Lei ter sido 
ratificada pelo Supremo Tribunal Fe-
deral em abril de 2010, o Brasil foi 
condenado em dezembro de 2010 
pela Organização dos Estado Ameri-
canos - OEA, que cobra a abertura de 
arquivos e localização de corpos de-
saparecidos no caso da Guerrilha do 
Araguaia. 
O fato dos arquivos da ditadura ainda 
permanecerem fechados é outro indí-

cio da transição incompleta - com 
silêncio, esquecimento e impunidade 
dos fatos fatos ocorridos. O Governo 
Dilma (2011-), que tem na presidenta 
a figura de uma importante ex-presa 
política, criou recentemente a Comis-
são Nacional da Verdade, dentro 3º 
Plano Nacional de Direitos Humanos 
- PNDH3, que pretende iluminar a 
memória do período. No entanto, o 
Plano, incluindo a Comissão, está 
sendo muito criticado pelos movi-
mentos sociais, em especial de víti-
mas ou familiares, devido às altera-
ções ocorridas em seu conteúdo ori-
ginal, como retirando do Estado a 
obrigação de investigar e punir as 
torturas e assassinatos. Apesar do 
discurso do governo enfatizar a ques-
tão dos direitos humanos, na prática 
não podemos afirmar há justiça às 
vítimas da ditadura. 
Existiram centenas de centros, ofici-
ais ou clandestinos, de tortura e morte 
no Brasil. Muitos já funcionavam 
antes da ditadura, como o Departa-
mento de Ordem Política e Social - 
DOPS ou DEOPS, criado em 1924. 
Os processos de patrimonialização e 
musealização centro de tortura reco-
nhecem, preservam e colocam em 
diálogo com a sociedade, vozes silen-
ciadas durante décadas. O Memorial 
da Resistência, inaugurado em 2009, 
é o primeiro centro de tortura e morte 
da ditadura a se tornar um museu no 
Brasil – um Museu de Consciência - e 
em 2011 já é dentre os mais visitados 
da cidade de São Paulo, o que revela 
o interesse da sociedade por essa 
memória. A gestão do Museu é reali-
zada pela Pinacoteca do Estado de 
São Paulo, que é vinculada à Secreta-
ria de Estado de Cultura, e conta com 
a participação ativa do Fórum de Ex-
Presos e Perseguidos Políticos do 
Estado de São Paulo. O trabalho ana-
lisa a construção e o discurso do mu-
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seu através do patrimônio cultural 
musealizado e como é interpretado 
pelo público, em especial pelas novas 
gerações, que não vivenciaram o pe-
ríodo de ditadura. Que lembranças 
são trazidas pelo museu, e quais são 
os silêncios e esquecimentos? 
 
Psicologia e Igreja Católica no ce-

nário brasileiro nas décadas de 
1920 a 1950 

 
Ana Maria Jacó Vilela 

Luiz Fellipe Dias da Rocha 
(UERJ) 

 
Ao final do século XIX, com a Repú-
blica, a Igreja Católica perdeu muitos 
privilégios e poder cultural. Em uma 
tentativa de reação a este desgaste, 
inicia-se um movimento nas primeiras 
décadas do século XX visando “reca-
tolizar” os intelectuais, considerados 
corrompidos pelas novas ideias mate-
rialistas, cientificistas e positivistas 
do século anterior. É neste contexto 
que, sob o aval do Cardeal Arcebispo 
do Rio de Janeiro, Dom Sebastião 
Leme, um grupo de intelectuais cria a 
revista A Ordem em 1921 e, em 1922, 
o Centro Dom Vital, do qual a revista 
será o órgão oficial. Desde Agostinho 
sabe-se que a religião proporciona um 
sentimento de interiorização, compo-
nente relevante dos estudos psicológi-
cos. Neste sentido, o objetivo deste 
trabalho é analisar a relação da Igreja 
Católica com a Psicologia no Brasil e 
como a primeira encarou a emergên-
cia do campo psicológico entre as 
décadas de 1920 e 1950. Para alcan-
çar tais objetivos lançou-se mão de 
três fontes: o estudo da história brasi-
leira, tomando como base o espaço 
que a Igreja Católica nela ocupa, o 
estudo do desenvolvimento da Psico-
logia no Brasil e a análise de publica-
ções da Igreja Católica que versam 

sobre temas psicológicos. O objeto 
específico de estudo da pesquisa foi a 
revista A Ordem, criada em 1921 pela 
Igreja Católica visando a retomada da 
sua hegemonia no espaço brasileiro, 
principalmente entre a elite intelectu-
al. Os artigos publicados nesta revista 
são escritos por intelectuais leigos. A 
metodologia da pesquisa pode ser 
dividida em três fases: levantamento, 
seleção e análise de dados. Em pri-
meiro lugar fizemos um levantamento 
de todos os artigos publicados na re-
vista entre as décadas de 1920 e 1950. 
Depois desta etapa, selecionamos, a 
partir da analise dos títulos, aqueles 
artigos que pudessem tratar de temas 
psicológicos. Como a psicologia en-
quanto ciência estava ainda em con-
solidação no Brasil e seus saberes 
muito inseridos em outras ciências 
como pedagogia e medicina, selecio-
namos também para análise artigos 
que discutiam educação, família, saú-
de etc. Por último, fizemos a análise 
do discurso desses artigos seleciona-
dos. Nessa análise, procuramos en-
tender qual o contexto em que foram 
escritos; quem fala nos textos; para 
quem o discurso é dirigido; quais são 
as vozes presentes nos textos; a que 
gênero estes textos pertencem; como 
são apresentados os argumentos; qual 
a estrutura dos textos; e, por fim, qual 
o efeito que o texto produziu naquela 
época. As questões que aparecem 
com mais frequência na década de 20 
são: educação e ensino, alma, casa-
mento e divorcio. Já na década de 30 
a educação começa a aparecer como 
pedagogia e surgem outros temas co-
mo eugenia, personalidade e questões 
éticas.  Parece-nos uma Psicologia 
ainda correspondente ao senso co-
mum. Nas décadas de 1940, porém, 
podemos perceber o predomínio de 
temas específicos à psicologia, como 
aprendizagem, psicanálise e outros. A 
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partir da década de 1950 os temas 
mais presentes são: personalidade, 
psicoterapia, família e educação. 
Além disso, também podemos obser-
var a presença da questão da educa-
ção em todas as décadas analisadas, 
porém com diferentes tipos de abor-
dagem em cada uma delas. Compa-
rando com as décadas de 1920 e 1930 
nas quais já aparecem artigos com 
temas de psicologia, mas com caráter 
estritamente moral, vemos que houve 
uma mudança considerável nos anos 
de 1940 e 1950. Apesar disto, nestas 
últimas décadas ainda há uma vincu-
lação de grande parte dos artigos a 
uma psicologia moral que diz respeito 
à formação do homem. 
 
Palavras-chaves: Igreja Católica, Psi-
cologia, Brasil, A ordem. 
Apoio Financeiro: CNPq, FAPERJ, 
UERJ. 
 

Antecedentes de Psicología en 
Córdoba: entre reforma y 

tradición.Configuraciones desde la 
Filosofía y la Medicina 

 
Patricia Scherman 

(Universidad Nacional de Cordoba) 
 

En este trabajo buscamos presentar 
una panorámica de aquellas institu-
ciones y actores que dibujaban el 
temprano horizonte de la psicología 
en Córdoba, particularmente de aque-
llos antecedentes que se establecieron 
en lo que se conoce como el período 
pre-profesional de la psicología o 
también llamado de la psicología sin 
psicólogos (Rossi, 2001; Vilanova & 
DiDoménico, 1999; Vezzetti, 1996).  
En esta oportunidad nos hemos 
centrado  en el relevamiento de expe-
riencias institucionales provenientes 
del campo de la medicina y de la 
filosofía, que de alguna manera han 

contribuido a establecer un incipiente 
campo psicológico, según la 
caracterización propuesta por Kla-
ppenbach (2006) para ese período. 
Esta idea de campo incipiente nos 
permite reunir un grupo de expe-
riencias desarrolladas en la primera 
mitad del siglo XX, que sin configu-
rar un conjunto acabado, permiten 
visibilizar los hilos que entrecruzaban 
dicho panorama local. 
Nuestra presentación se centra en los 
actores y sus producciones, articu-
ladas en relación a las instituciones en 
las que se sitúan. Esto nos permitirá 
marcar una primera división entre 
aquellas provenientes de la medicina 
por un lado y las de la filosofía por el 
otro, siendo que fueron estos 
organismos los que alojaron y 
permitieron el posterior desarrollo de 
los saberes psicológicos. De este 
modo podremos reunir experiencias 
diversas establecidas en la univer-
sidad junto a aquellas producidas por 
las instituciones destinadas a la 
atención de los enfermos mentales. 
En esta primera división podemos 
señalar rápidamente una variedad de 
experiencias provenientes del campo 
médico, desde la primera cátedra libre 
de Psicología Experimental, creada en 
el año 1907 a propuesta del Dr. 
Virgilio Ducceschi, pasando por la 
expulsión del Dr. Gregorio Bermann 
de la cátedra de Medicina Legal y 
Toxicología, seguida por la expansión 
de la eugenesia negativa impulsada 
por su reemplazante, el Dr. Ariosto 
Licurzi, hasta la propuesta de 
creación de una carrera de psicología 
asentada en la Facultad de Medicina; 
todo ello en paralelo con el 
funcionamiento del Hospital Colonia 
de Oliva bajo el modelo Open Door. 
Desde el campo de la filosofía, 
encontramos que la discusión filosó-
fica se circunscribía a la Facultad de 
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Derecho o al Colegio Nacional de 
Monserrat; el Instituto de Filosofía se 
funda algo tardíamente, en el año 
1934. A partir de allí, encontraremos 
algunos textos y publicaciones 
dispersas, entre los que podemos 
mencionar como antecedente un 
temprano manual del padre Liqueno, 
de 1919. En dicho Instituto funcio-
naba la cátedra estable de psicología, 
formalmente reconocida en el plan de 
estudios. Hacia fines de la década de 
1940, enmarcada por una perspectiva 
de descrédito de los saberes aplicados 
o profesionalizantes, el Profesor 
encargado de la cátedra, Lic. Laguin-
ge, comenzará a desarrollar una 
orientación hacia la psicotecnia y la 
selección profesional, que aunque 
sólo discursiva en aquel momento, 
será el lugar desde donde se creará la 
carrera de psicología en el Univer-
sidad Nacional de Córdoba, primero 
como una anexión al profesorado en 
Pedagogía, en 1956 y luego conver-
tida en Licenciatura en el año 1958. 
Sin embargo, la procedencia de los 
saberes de la medicina o la filosofía, 
no es suficiente para explicar algunos 
rasgos que el panorama psicológico 
local alcanzó en aquel momento. Sin 
duda, otro vector a considerar, que 
incidió poderosamente en la 
construcción de la carrera de psico-
logía tal como lo hemos mostrado en 
otros trabajos (Altamirano & 
Scherman 2007; Scherman, 2010) es 
aquel movimiento político conocido 
como reformismo universitario. La 
orientación científica de los partici-
pantes en varios casos estaba 
fuertemente ligada a su concepción 
acerca de la misión de la universidad 
y el carácter de la ciencia posible de 
ser desarrollado en ella. La tensión 
que se hizo visible en el movimiento 
de la Reforma Universitaria de 1918 y 
su defensa de la ciencia positiva y la  

libertad de cátedra, tuvo poderosos 
efectos en la institución universitaria 
de Córdoba así como en el impulso de 
los saberes impartidos. La cuestión en 
análisis aquí es la afinidad de los 
actores en relación a las posturas 
políticas que surcaron el campo 
universitario hasta bien avanzado el 
siglo XX, estas simpatías y antipatías 
producen otro hilo demarcatorio, que 
va a incidir en la orientación del saber 
psicológico.  
Tenemos en cuenta este hilo 
demarcatorio ya  que produce efectos 
en tanto política científica, sobre el 
desarrollo de experiencias científicas 
y la manera en que posibilitó u 
obstaculizó la integración de este 
campo psicológico en permanente 
construcción. Probablemente sea este 
hilo, o más bien su entrecruzamiento, 
lo que nos permita comprender mejor 
parte del carácter fragmentario o de 
cierto aislamiento en la manera en 
que se fue desarrollando la enseñanza 
y la práctica psicológica en Córdoba.  
 
Palabras clave: historia psicología 
local, Universidad Nacional de 
Córdoba, Reforma universitaria, 
psicología pre-profesional. 
 

História da Psicologia em Sergipe 
 

Renato Sampaio Lima 
Larissa Leal Moura 

Jamile de Carvalho Souza Santa Rita 
(UFS) 

 
O anúncio de um trabalho histórico 
produz muitas vezes a espera de um 
retorno às origens, a busca das fontes 
de um pensamento, ou mesmo de uma 
repetição de nomes, datas e fatos 
apresentados de forma cronológica e 
sucessiva. Atentos a essa tendência 
hegemônica em reduzir o trabalho 
historiográfico a uma busca incessan-
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te de uma verdade localizada no pas-
sado e traçada de forma contínua, e 
que explicaria o presente, teremos 
como base para as discussões históri-
cas em nosso trabalho, em contrapo-
sição a denominada história tradicio-
nal, a perspectiva da escola dos Anna-
les. Esta opção teórica foi fundamen-
tal para o delineamento de nossa me-
todologia e para o modo como cons-
truímos o nosso objeto. Nossa pesqui-
sa tem como temática principal a his-
tória da psicologia em Sergipe, tal 
questão, embora não inédita, foi insu-
ficientemente explorada. Durante o 
levantamento de referências biblio-
gráficas encontramos apenas um texto 
que abordava este mesmo tema, pre-
sente em uma revista de psicologia, 
de circulação regional. Publicações 
em história da psicologia no Brasil, 
algumas mais recentes e outras da 
década de 90, expõem diferenças no 
modo como este saber se difundiu no 
país: Rio de Janeiro, São Paulo, Mi-
nas Gerais, Rio Grande do Sul, dentre 
outras regiões. Tais estudos permitem 
compreendermos que as característi-
cas de uma região, cultura e período 
histórico trazem singularidades na 
difusão e na apresentação do saber 
psicológico. Dessa forma uma pes-
quisa sobre a história da psicologia 
em Sergipe mostra-se extremamente 
relevante. Estudamos o período histó-
rico compreendido entre o final do 
século XIX e o início do século XX. 
Tal escolha ocorreu em função da 
psicologia ter se disseminado, no Bra-
sil, através dos saberes médico e da 
educação neste período. Após o le-
vantamento de referências passamos 
para a etapa de leitura de alguns jor-
nais (Diário da Manhã, O Estado de 
Sergipe, Correio de Aracaju e Sergipe 
Jornal) disponíveis no Instituto Histó-
rico e Geográfico de Sergipe e na 
Biblioteca Pública e Estadual Epiphâ-

neo Dória, além da leitura de livros e 
artigos referentes à história da educa-
ção e da medicina em Sergipe, pes-
quisados na Biblioteca Central da 
Universidade Federal de Sergipe. O 
levantamento de fontes primárias nas 
bibliotecas citadas anteriormente foi 
possível em função do importantíssi-
mo Dicionário Biobibliográfico Ser-
gipano, de Armindo Guaraná. Esta 
publicação de 1925 reúne 640 biogra-
fias de sergipanos ilustres, de áreas 
como medicina, direito, engenharia, 
educação, entre outras. Esta obra co-
bre o período histórico compreendido 
entre 1848 e 1924. Como dissemos 
anteriormente, foi principalmente 
através da educação e da medicina 
que o saber psicológico se disseminou 
no país, até a criação dos primeiros 
cursos de psicologia no Brasil. As 
Escolas Normais tiveram um papel 
fundamental no desenvolvimento da 
Psicologia no Brasil, elas contribuí-
ram para divulgação de conhecimen-
tos produzidos nos Estados Unidos e 
na Europa, onde a Psicologia era ob-
jeto de pesquisas desde meados do 
século XIX. No início do século XX 
ocorreram Reformas Estaduais da 
Educação no Brasil que estiveram 
estreitamente vinculadas à criação 
posterior de laboratórios de psicologia 
nas Escolas Normais. As Escolas 
Normais de São Paulo, Fortaleza, 
Salvador, Recife e Belo Horizonte 
merecem destaque, pois foram de 
extrema importância na difusão e 
produção de conhecimentos na área 
de Psicologia. A partir de 1830, as 
Escolas Normais, restritas apenas a 
alunos do sexo masculino, começa-
ram a ser criadas no Brasil. A Escola 
Normal de Niterói é criada em 1835, 
a da Bahia em 1836, Ceará, 1845, São 
Paulo, 1846, Pará, 1839, Sergipe em 
1870 e de Goiás em 1882. O presi-
dente Francisco José Cardoso Júnior 
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assinou, em 1870, a Regulamentação 
Orgânica da Instrução Pública, que 
segundo o artigo 17, os cursos ofere-
cidos pelo Atheneu Sergipense, eram 
humanidades e curso normal. Teve 
início então o curso normal para alu-
nos do sexo masculino em Sergipe. A 
medicina, assim como a educação, foi 
de suma importância para a divulga-
ção do saber psicológico no país, e, 
em Sergipe.  Ao longo de nossa pes-
quisa realizamos o levantamento de 
dados presentes nos jornais Diário da 
Manhã, Jornal de Aracaju, Correio de 

Aracaju e no Sergipe Jornal. Encon-
tramos vários dados importantes so-
bre a divulgação do saber psicológico 
a partir da medicina. As datas especí-
ficas dos exemplares de cada um dos 
jornais pesquisados foram escolhidas 
em função da leitura dos 640 verbetes 
presentes no Dicionário Biobibliográ-
fico Sergipano, de Armindo Guaraná.  
 
Palavras-chave: história da psicolo-
gia; Psicologia em Sergipe; História 
da psicologia em Sergipe 
Financiamento: UFS 

 
. 

Sessão 18. Fronteiras Disciplinares e Subjetivas 
 

Construcción de experticia 
psicológica en la Corte: el debate 
sobre adopción gay en Colombia 

 
Paola Moreno 

(Universidad Nacional de Colombia) 
 

En la historia de la psicología existen, 
como en otras disciplinas, versiones 
recurrentes y repetitivas sobre su 
propio objeto de conocimiento. Estas 
historias, casi siempre epistemológi-
cas, toman el objeto y el método 
como modo de definir y establecer lo 
que es y hace una ciencia en 
particular. Sin embargo, la definición 
de una ciencia y en particular de la 
psicología no es una cuestión estable 
sino que es estabilizada por procesos  
de construcción de su objeto y su 
método que reclaman y  mantienen el 
estatus científico de su propio cono-
cimiento diferenciándolo las creen-
cias. Junto a las versiones que mues-
tran los resultados científicos como 
un campo autocontenido y explicable 
por sí mismo a partir de sus teorías, 
sus postulados o sus leyes, las histo-
rias epistemológicas, pueden conside-
rarse historias internalistas de la 

ciencia. En el otro extremo las histo-
rias externalistas se centran en 
grandes entramados sociales como la 
política, la economía, la cultura y, por 
su tipo de narrativa, describen más 
sobre estos entramados “externos” a 
la ciencia, juzgados como simples 
obstáculos o facilicitadores del 
conocimiento, que sobre el contenido 
sustantivo de la misma.  A medio 
camino entre las posturas internalistas 
y externalistas es posible hacer una 
historia de la psicología en Colombia 
narrada desde los esfuerzos por 
demarcar y construir una experticia 
propiamente psicológica frente a otros 
tipos de conocimientos no científicos 
y de otros campos de la ciencia,  por 
parte de los psicólogos, las psicólo-
gas, y de otros actores, aparentemen-
te, ajenos al campo. 
El campo jurídico constituye uno de 
los espacios en los cuales la experticia 
psicológica y la evidencia que produ-
ce se ha construido y se ha mantenido 
de tal manera que, considerarlo como 
un elemento independiente del conte-
nido psicológico o como un elemento 
externo a la psicología deja de lado 
parte de la historia de la ciencia 
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psicológica y parte de la historia 
jurídica. La Corte Constitucional  pro-
duce sentencias como mecanismo de 
decisión frente a demandas por 
inconstitucionalidad en las cuales, 
mediante la figura de Amicis Curiae,  
invita a expertos para que presenten 
su concepto respecto al tema particu-
lar de una sentencia que servirá como 
evidencia sobre la cual la corte toma-
rá una decisión. Como parte de la 
polémica en Colombia por los dere-
chos de las parejas del mismo sexo, 
en el 2009 es presentada una demanda 
de inconstitucionalidad por parte de 
un ciudadano que reclama el derecho 
a la adopción que da lugar a  la 
sentencia C-802-09 archivada en el 
expediente D-7415. A propósito sobre 
este debate jurídico sobre adopción 
gay, la Corte Constitucional Colom-
biana solicitó a diez facultades de 
psicología del país, conceptos cientí-
ficos psicológicos sobre la incidencia 
en el desarrollo integral del menor y 
en el entendimiento de los roles de 
padre y de madre, y en la formación 
de la identidad sexual su convivencia 
con parejas de un mismo sexo. 
Tanto la invitación como la parti-
cipación del saber psicológico en el 
proceso jurídico en mención permiten 
realizar un análisis de la construcción 
de lo que es la experticia psicológica, 
qué tipo de evidencia produce, qué 
características ostenta, y en relación 
con ello identificar vínculos especí-
ficos entre la experticia psicológica y 
otras experticias científicas y no 
científicas en las que se demarca un 
espacio en el ámbito de lo científico 
para ganarlo o mantenerlo. El concep-
to de tecnología literaria de Steven 
Shapin sobre la construcción de 
hechos permite abordar la sentencia 
como una tecnología que permite 
construir la acción justa y convierte la 
experticia psicológica en testigo de la 

misma, el modelo de  Sheila Jassanof 
sobre co-producción de la ciencia y el 
orden social señala la organización 
jurídica a la que da lugar la presen-
tación de evidencia científica psicoló-
gica y el modelo retórico de Michael 
Mulkay permite identificar las 
características de los repertorios dis-
cursivos de los expertos en psicología 
para brindar un concepto ante la corte. 
Los diferentes conceptos psicológicos 
presentados por las universidades ante 
la Corte conforman parte integral de 
la sentencia como justificación de la 
resolución del debate jurídico que 
construye un texto dirigido hacia la 
sociedad colombiana con el fin de 
generar la percepción de justicia, los 
documentos de las universidades son 
producidos en un contexto institu-
cional del cual parte la Corte para 
atribuirles su carácter científico, lo 
cual indica que la experticia jurídica 
se relaciona con la definición de la 
experticia psicológica. La corte se 
declaro inhibida frente a la sentencia 
C-802-09, los conceptos psicológicos 
apoyaban un orden social de 
derechos, moralidad y libertades 
flexibilizando la interpretación de 
dichos valores de acuerdo a su 
rechazo o apoyo hacia la adopción 
por parte de parejas del mismo sexo; 
el repertorio de los derechos del niño 
y el repertorio contingente caracteriza 
el rechazo mientras que el repertorio 
empirista es característico del apoyo 
hacia la adopción gay. Este análisis 
permite pensar la formación de la 
experticia psicológica en las cortes 
que al parecer se enmarca en las 
instituciones educativas. 
 
Palavras-chave: Evidencia, Demarca-
ción, Experticia Psicológica, Psicolo-
gía en la Corte. 
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O poder de normalização no  
Hospital Psiquiátrico São Pedro: 

uma análise da relação entre  
motivo de internação e diagnóstico 

 
Gabriel Lacerda de Resende 

Rosane Azevedo Neves da Silva 
(UFRGS) 

 
Este textodebruça-se sobre a interna-
ção de crianças e adolescentes no 
Hospital Psiquiátrico São Pedro, em 
Porto Alegre/RS. A partir da análise 
amostral de livros de admissão e 
prontuários de internação de crianças 
e adolescentes no Hospital Psiquiátri-
co São Pedro, observamos uma dis-
crepância entre os motivos de inter-
nação e os diagnósticos relatados nos 
prontuários dos pacientes: os motivos 
de internação tinham uma conotação 
essencialmente moral, enquanto o 
diagnóstico não dava conta, nem pa-
recia ter uma relação mais específica 
com tais motivos.Neste sentido, o 
presente escrito pretende fazer uma 
genealogia daquilo que está em jogo 
na internação psiquiátrica de crianças 
e adolescentes nesse contexto: que 
instituições, saberes e discursos ope-
ram aí, e que moral eles veiculam. 
Partimos da hipótese, baseados no 
material que encontramos nos prontu-
ários, de que essas internações não 
respondem somente à demanda de 
tratamento, de cura, de algo que seria 
da ordem de uma doença mental. 
Nosso objetivo é problematizar, no 
contexto do HPSP, a existência de um 
poder de normalização, conforme 
definido por Michel Foucault. Segun-
do ele, o poder de normalização é 
uma certa composição de miscibilida-
de institucional que tem seu polo te-

rapêutico e seu polo judiciário, com 
regras independentes do judiciário e 
da psiquiatria. Este poder responde ao 
perigo, que, neste caso, refere-se à 
ameaça que as crianças e adolescentes 
"desadaptados" representam à socie-
dade. Trata-se de mostrar que os efei-
tos deste poder são evidentes desde a 
fundação do HPSP – na medida em 
que as internações respondiam a uma 
ordenação moral –, mas que sua ex-
plicação teórica só se torna possível 
com o surgimento do diagnóstico de-
transtorno de conduta, na década de 
1980. É o surgimento deste diagnósti-
co que delimita a janela temporal de 
nossa análise - da fundação do HPSP, 
em 1884, até 1980 – pois é através 
dele que se torna possível conectar a 
conduta imoral a uma nosografia psi-
quiátrica. Tratamos também de situar 
alguns marcos históricos que vão tor-
nar a infância e adolescência objetos 
de saberes e técnicas específicas ao 
mesmo tempo em que delimitam o 
que deve e o que não deve ser remeti-
do ao hospício, atentando para o de-
senvolvimento quase simultâneo de 
tecnologias específicas de gestão do 
espaço público – das quais a psiquia-
tria e o hospício são parte importante 
– no contexto de Porto Alegre e do 
Brasil, num período em que a infância 
também começa a se tornar objeto de 
políticas específicas. Por exemplo, o 
Código Penal Republicano(1890-
1921), o Código de Menores (1927), 
os Códigos de Posturas de Porto Ale-
gre. Debruçamo-nos, também, sobre 
acontecimentos dentro do próprio 
HPSP que considerados significati-
vos, como a vontade por parte da di-
retoria de criar o Instituto Médico-
Pedagógico, para profissionalizar as 
crianças internadas, seguindo o 
exemplo do Hospital Psiquiátrico do 
Juqueri, em São Paulo e a defesa de 
Jacintho Godoy, diretor do HPSP, 
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frente ao intendente Otávio Rocha, 
em 1926, da necessidade de criação 
de um Posto de Psicopatas com os 
seguintes argumentos: “por que, para 
os doentes do corpo, há ambulâncias, 
médicos, etc, e para os doentes men-
tais, o sabre da polícia?”. Fala, ainda, 
de “levar o psicopata à dignidade do-
ente”. Finalmente, em 1929, o psiqui-
atra Januário Jobim Bittencourt viaja 
para a Europa no intuito de estudar o 
tratamento dado aos menores naquele 
continente. Busca-se entender o que 
embasava e autorizava teoricamente 
os diagnósticos no HPSP, e por que, 
do ponto de vista psiquiátrico, não foi 
possível conectar o diagnóstico e o 
motivo de internação antes da década 
de 1980. Nesse sentido, e apoiando-
nos na máxima foucaultiana de que as 
práticas sociais produzem saberes – e, 
portanto, verdades – a questão seria 
esmiuçar esse conjunto de técnicas na 
maneira que se operacionalizam no 
Hospital Psiquiátrico São Pedro, des-
de sua fundação, para mostrar como, 
nesse contexto específico, vão cons-
truindo um certo saber acerca do in-
divíduo louco-perigoso-amoral-anor-
mal, saber este que vai se institucio-
nalizando através de políticas especí-
ficas, legislações, códigos de postu-
ras, manuais de diagnóstico, e que 
culmina no transtorno de conduta. 
Trata-se, portanto, de investigar os 
processos que permitiram a transfor-
mação, no recorte espaço-temporal 
previamente delimitado, disso que 
antes era um mero motivo de interna-
ção, um ato imoral, uma pista de que 
o sujeito agia fora daquilo que se es-
perava dele, em algo diagnosticável 
através de uma nosografia, identificá-
vel não só pelo médico, mas por uma 
complexa malha de técnicas e saberes 
que vão produzir a diferença entre o 
normal e o patológico na infância e na 
adolescência. 

 
Palavras-Chave: Hospital Psiquiátrico 
São Pedro, Infância, Adolescência, 
Anormalidade, Poder de Normaliza-
ção 
 
Embates entre Psicologia e Direito: 
a questão do exame criminológico 

 
Ana Paula Moniz Freire 

(UERJ) 
 
O presente trabalho visa discutir a 
questão em torno do exame crimino-
lógico. Muitos psicólogos criticam a 
realização de tal exame, alegando que 
tal instrumento não pertence ao corpo 
teórico da psicologia, tendo sido cria-
do pelos penalistas e legalistas no 
final do século XIX e início do século 
XX, e também que sua realização fere 
o Código de Ética do Psicólogo.  
Contudo, muitos operadores do Direi-
to (e também alguns psicólogos) de-
fendem a realização de tal exame, 
acreditando que é possível prever 
comportamentos, verificando a eficá-
cia do tratamento penitenciário atra-
vés desse instrumento. Desta forma, o 
objetivo do presente trabalho é mos-
trar os embates entre Psicologia e 
Direito em torno do exame crimino-
lógico. 
Fundamentação teórico-metodológica 
A metodologia utilizada nesse traba-
lho é a da pesquisa bibliográfica acer-
ca da história da prisão e da inserção 
da psicologia no campo jurídico, a 
prática do psicólogo na execução pe-
nal, bem como sobre a participação 
da pesquisadora em eventos que dis-
cutiam a atuação do psicólogo no 
sistema prisional.  O surgimento do 
exame criminológico decorreu da 
criação do Sistema Penitenciário no 
Brasil, que preconizava etapas nas 
quais o preso ia percorrendo devido a 
seu merecimento.  Por este motivo, 
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surge a necessidade de avaliar o preso 
em seu íntimo, o que acabou se con-
solidando na criação do exame crimi-
nológico.  Porém, muitos psicólogos 
acreditam que tal exame não condiz 
com a prática de sua profissão nem 
com o corpo teórico da Psicologia; e 
propõem no lugar de realizar o exame 
criminológico, os psicólogos deveri-
am realizar outras práticas mais liber-
tadoras enfocando a redução dos da-
nos do sistema penal, preconizado na 
Portaria Interministerial nº 1.777/ 
2003 dos Ministérios da Saúde e da 
Justiça.  Contudo, muitos operadores 
do Direito defendem a realização do 
exame criminológico, uma vez que 
acreditam que através desse exame é 
possível prever se alguém voltará a 
delinqüir ou não, verificando, desta 
forma, a eficácia do tratamento peni-
tenciário. Por este motivo, houve tan-
ta resistência por parte das institui-
ções judiciárias quando o Conselho 
Federal de Psicologia (CFP) emitiu a 
Resolução nº 009/2010 que vetava ao 
psicólogo a realização do exame cri-
minológico.  Devido às várias pres-
sões que os psicólogos passaram a 
sofrer – como ameaça de prisão de 
psicólogos por desobediência civil e a 
ameaça contra CFP de sofrer uma 
Ação Civil Pública por cerceamento 
da atuação profissional do psicólogo 
comoperito –, o CFP retrocedeu e 
emitiu Resolução nº 019/2010,que 
suspende os efeitos da Resolução nº 
009/2010.  Posteriormente, o CFP 
emitiu nova resolução (Resolução nº 
012/2011), que cria o lugar do “psicó-
logo perito” e do “psicólogo assisten-
te” como práticas independentes e 
inconciliáveis. Apesar dos esforços 
dos psicólogos em apontar, de forma 
clara e objetiva, o compromisso da 
psicologia com o cuidado da saúde 
integral das pessoas citado em seu 
Código de Ética profissional, fica 

evidente o jogo de forças do poder-
saber que se estabelece entre o Judici-
ário e a Psicologia.  Anterior a essa 
discussão sobre a questão ética en-
volvida na prática do exame crimino-
lógico, uma alteração do art. 112 da 
Lei de Execução Penal, pela lei 
10.792/2003 desobrigou aos profissi-
onais envolvidos no exame crimino-
lógico (psicólogo, assistente social e 
psiquiatra) de realizá-lo para fins de 
progressão de regime e no livramento 
condicional.  Tal mudança na lei cau-
sou grande descontentamento na área 
jurídica, como foi o caso da Vara de 
Execuções Penais (VEP) do Rio de 
Janeiro, que produziu um documento 
em 2004, intitulado “Uniformização 
das decisões” com o objetivo de evi-
tar discrepâncias entre as decisões dos 
juízes, no qual, em seu item 19, deixa 
claro a exigência do exame crimino-
lógico. Segundo a VEP, a lei 10.792/ 
2003 não retirou do juízo da Execu-
ção requisitar o exame criminológico 
do apenado, no caso em concreto, a 
fim de aferir os requisitos subjetivos à 
concessão do livramento condicional.  
Essa resistência por parte do judiciá-
rio mostra que o espírito positivista 
ainda prevalece, e que o Judiciário (e 
até mesmo alguns psicólogos) conti-
nua com a expectativa de que um pa-
recer técnico “psi” possa prever com-
portamentos e servir de base para a 
execução penal. 
É possível perceber que há várias 
forças atuando neste embate entre a 
Psicologia e o Direito.  Existe um 
Projeto de Lei para o retorno do exa-
me criminológico com o objetivo da 
concessão da progressão de regime e 
do livramento condicional, no caso de 
crime violento ou de grave ameaça à 
pessoa.  Porém, na 14a Conferência 
Nacional de Saúde, realizada em 
2011, foi aprovada uma moção de 
apelo para implementação de uma 
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Política Nacional de Saúde para o 
Sistema Penitenciário Brasileiro com 
o objetivo de substituir a Portaria In-
terministerial nº 1.777/2003.  Desta 
forma, o embate entre Psicologia e 
Direito, principalmente na questão 
envolvendo o exame criminológico, 
está apenas começando. 
 
Palavras-chave: Psicologia, exame 
criminológico, prisão, sistema prisio-
nal 

 
“Conheço muita gente boa que saiu 
de lá”: A criminalização da juven-
tude pobre e suas implicações na 

subjetividade 
 

Tâmara Ramalho de Sousa Amorim 
Leilane Cristina Oliveira Pereira 
Maria de Fátima Pereira Alberto 

(UFPb) 
 

Acategoria juventude pode ser vista 
como uma construção histórica; cada 
época profere diferentes discursos 
relativos aos seus jovens: as represen-
tações ora investem em seus atributos 
positivos ora acentuam as dimensões 
negativas dos “problemas sociais”. 
Entre estas últimas pode ser citada a 
caracterização do jovem pobre como 
perigoso e criminoso. As origens do 
estabelecimento da relação pobreza e 
periculosidade/criminalidade remon-
tam às teorias eugênicas que surgiram 
na Europa no século XIX e ao movi-
mento higienista que tomou força no 
Brasil no século XX. 
O movimento higienista era formado 
por uma elite científica – médicos, 
pedagogos, juristas, entre outros – 
que acreditava ter a missão de cons-
truir uma “Nação moderna” e para 
isso deveriam efetuar medidas que 
promovessem um “saneamento mo-
ral” do país. Havia uma naturalização 
da relação entre as noções de pobreza, 

sujeira e perigo social. Quando estas 
naturalizações começam a incidir 
sobre a criança pobre no Brasil, surge 
uma preocupação com a infância e 
juventude que poderão compor as 
“classes perigosas”. 
Neste contexto, foi criada em 1927 a 
primeira lei brasileira específica para 
a infância e adolescência, o Código 
de Menores. A partir desta lei surge a 
utilização do termo “menor” não mais 
para menores de idade de qualquer 
classe social, mas referindo-se a cri-
anças de famílias pobres, vinculadas a 
instituições como cadeia, asilo, orfa-
nato. 
Essa produção de infâncias e juventu-
des desiguais se expressouao longo 
do século XX através da massiva prá-
tica de internação das crianças e jo-
vens pobres. Definindo-se formas 
consideradas corretas e verdadeiras de 
ser, fabricam-se subjetividades sobre 
eles; diz-se o que deverão ser. Desta 
forma, os que se desviavam do que 
era considerado correto, eram alvos 
de uma disciplinarização; para estes 
era reservado, por exemplo, a interna-
ção. Constrói-se, assim, um discurso 
psi em relação a isso e este discurso 
institucionaliza uma prática. 
Na Paraíba, dentre as instituições cri-
adas para intervir com esses jovens 
registra-se a Escola Correcional de 
Pindobal,instituição localizada na 
zona rural de Mamanguape – PB, 
criada no ano de 1930 e que tinha o 
objetivo de recolher e amparar os 
menores abandonados ou delinquen-
tes, segundo afirma seu decreto de 
criação. Esta instituição por bastante 
tempo esteve presente no imaginário 
das crianças da Paraíba como algo 
negativo; fazia parte das ameaças dos 
pais enviar para Pindobal o filho que 
“não se comportasse” e essa ameaça 
causava medo entre as crianças. 
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Essa problemática e as ações institu-
cionais que dela provêm motivam 
este trabalho, o qual foi construído a 
partir de parte da dissertação de mes-
trado (em andamento) da autora e tem 
como objetivo analisar a criminaliza-
ção da juventude pobre, através da 
institucionalização de práticas puniti-
vas e as possíveis implicações destas 
na subjetividade.  
Participam do estudo ex-internos da 
Escola Correcional de Pindobalindi-
cados através do método “bola de 
neve” e obedecendo ao critério de 
saturação dos dados proposto por Mi-
nayo (2010). O instrumento utilizado 
foi uma entrevista semi-estruturada, 
cujo roteiro inclui questões sobre o 
período de internamento, causas para 
internação, regras da instituição, cas-
tigos, e o que a passagem pela insti-
tuição representou em sua vida. Os 
dados coletados serão submetidos à 
Análise Crítica do Discurso. 
Foram entrevistados 6 ex-internos da 
Escola Correcional de Pindobal, os 
quais estiveram internos entre as dé-
cadas de 1940 e 1970. Entre os moti-
vos para a internação estão: envolvi-
mento com atos infracionais, os pais 
terem enviado para a instituição, e 
terem sido encaminhados por outra 
instituição, como orfanatos. 
Apesar de os resultados estarem ainda 
em fase inicial de análise, já se identi-
ficam alguns discursos comuns nas 
entrevistas. Em relação à opinião dos 
ex-internos sobre os castigos existen-
tes na instituição, por exemplo, as 
falas são de que estes são necessários, 
que eles sabiam que estavam rece-
bendo castigos porque tinham feito 
algo errado. Os entrevistados conside-
ram também que foi positiva sua in-
ternação no sentido de terem se tor-
nado “cidadãos de bem”.Além disso, 
todos destacaram o fato de que alguns 
internos que passaram por Pindobal 

hoje são médicos, engenheiros, advo-
gados, justificando a importância da 
passagem por Pindobal. 
Apesar de a Psicologia não existir 
como profissão regulamentada no 
Brasil na época em que a maioria dos 
entrevistados foram internos em Pin-
dobal, pode-se dizer que estava pre-
sente um discurso psicológico, o qual 
andava junto com um discurso peda-
gógico e tem raízes no movimento 
higienista; um discurso que se dava 
por meio das instituições educativas e 
assumia o papel de formar o sujeito 
na perspectiva de obedecimento às 
regras e disciplinarização. 
Nas falas já se pode perceber uma 
internalização do discurso da interna-
ção como sendo algo positivo, uma 
reafirmação da necessidade de corre-
ção e disciplina. Alguns entrevista-
dos, inclusive, exprimiram sua opini-
ão sobre a necessidade de bater nos 
filhos para que eles se comportem, o 
que mostra não apenas uma interiori-
zação das regras sociais, como uma 
reprodução dessas regras. Percebe-se, 
assim, que esta seria uma das impli-
cações que a internação e as práticas 
punitivas tiveram na subjetividade 
destes jovens, hoje adultos. 
 
Palavras-chave: Criminalização; Prá-
ticas Punitivas; Subjetividade. 
 
O protestantismo e a Psicologia no 

Brasil – uma análise histórica 
 

Filipe Degani-Carneiro 
Ana Maria Jacó-Vilela 

(UERJ) 
 

O presente trabalho consiste em pro-
jeto de dissertação de mestrado e ob-
jetiva compreender a relação entre 
dois sistemas discursivos acerca da 
subjetividade humana – umreligioso 
(Protestantismo) e outro acadêmico 
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(Psicologia) – no contexto brasileiro. 
A relação entre o saber psicológico e 
o cristianismo pode ser observada 
desde a filosofia teológica da Anti-
guidade, bem como na Idade Moder-
na, quando a Reforma Protestante foi 
um movimento relevante na emergên-
cia da categoria de “indivíduo” mo-
derno. Entretanto, o contexto ilumi-
nista e positivista do século XIX (pe-
ríodo ao qual tradicionalmente atri-
bui-se o nascimento da Psicologia 
científica) afirma que a Razão liberta-
ria a humanidade dos mitos, da igno-
rância e da religião, estabelecendo 
uma radical separação entre esta e a 
ciência. Não obstante, o campo reli-
gioso e a Psicologia não cessaram de 
realizar mútuos investimentos e apro-
priações. Após a regulamentação da 
profissão de psicólogo no Brasil, em 
1962, observa-se um novo status do 
saber psicológico, marcado de um 
lado, pela difusão de sua instituciona-
lização – com a abertura de cursos de 
graduação em Psicologia, bem como 
de outras instituições de formação, 
notadamente em psicanálise e psico-
logia clínica – e por outro, por um 
processo de “psicologização da vida 
cotidiana”, isto é, uma grande difusão 
de uma “cultura psicológica” nas 
classes médias urbanas. É o período 
do “boom” psicanalítico, quando o 
modelo clínico psicoterápico (inici-
almente com clara hegemonia psica-
nalítica e posteriormente, com a pene-
tração de novas abordagens) se torna 
hegemônico. Neste processo, surgem 
as primeiras instituições protestantes 
de psicologia, as quais se disseminam 
maciçamente a partir dos anos 90. 
Através de levantamento bibliográfi-
co (publicações acadêmicas, religio-
sas e na mídia), observamos que, nas 
últimas décadas, o investimento pro-
testante sobre a Psicologia cresce de 
forma visível, suscitando embates 

com os órgãos reguladores da profis-
são (como o Conselho Federal de 
Psicologia). Um exemplo são os casos 
dos “pastores psicanalistas” – forma-
dos em cursos de psicanálise ofereci-
dos por instituições protestantes – que 
lutaram no Congresso por aprovação 
de lei que regulamente a profissão de 
psicanalista, despertando ferrenha 
oposição das sociedades psicanalíti-
cas tradicionais (apoiadas pelo CFP). 
Outro caso é o de Rozângela Justino, 
psicóloga carioca evangélica, que foi 
condenada em processo ético, por 
atender homossexuais que buscavam 
a cura da homossexualidade. Desta 
forma, observa-se que o interesse 
protestante pelos saberes psi se apre-
senta de diferentes formas, seja como 
profissão leiga, seja como subsídio a 
atividades eclesiásticas, ou ainda, por 
meio de um fato especialmente verifi-
cado entre os fiéis evangélicos: uma 
grande demanda por psicoterapia 
(com a ressalva de que o profissional 
compartilhe de sua fé). Além disto, os 
embates mencionados evidenciam 
que há um núcleo comum entre os 
sistemas discursivos da Psicologia e 
da religião evangélica que gera neste 
segmento religioso um interesse pela 
apropriação do conhecimento e práti-
ca psicológicos, apontando para a 
necessidade de reflexão sobre a inter-
secção entre crença religiosa e exercí-
cio profissional. Neste sentido, a fim 
de lançar luz sobre esta questão, este 
trabalho tem como objetivo compre-
ender as perspectivas de psicólogos 
de fé protestante sobre o investimento 
protestante na Psicologia, bem como 
na relação entre fé e atuação profissi-
onal. Para tanto, propomos um duplo 
eixo metodológico: a) historiográfico, 
uma vez que procuramos, a partir de 
uma problemática atual, lançar uso da 
história, a fim de compreender como 
ocorrem no presente as relações entre 
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estes dois universos discursivos, com 
suas aproximações e distanciamentos; 
b) empírico, através de questionário 
eletrônico voltado para psicólogos 
evangélicos, com o objetivo de levan-
tar informações sobre a formação e 
prática profissional dos psicólogos 
protestantes, sua vinculação denomi-
nacional no contexto do Protestantis-
mo, além de sua perspectiva pessoal 
acerca da relação entre sua crença 
religiosa e atuação profissional. A 
fundamentação teórica é a vertente 
construcionista da Análise do Discur-
so, a qual enfatiza a importância das 
práticas discursivas enquanto práticas 

histórico-sociais, que mantêm e pro-
movem determinadas relações sociais, 
atuando no presente e constituindo a 
realidade. Dentre os resultados espe-
rados, objetivamos suprir lacuna exis-
tente no campo da Psicologia, no to-
cante a estudos sobre religião (especi-
almente, em uma perspectiva histori-
cizada) efornecer subsídios para os 
debates éticos atualmente em curso 
acerca da interseção entre religião e 
atuação profissional em Psicologia. 
Palavras-Chave: História da Psicolo-
gia no Brasil, Religião, Protestantis-
mo, Psicoterapia. 
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