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APRESENTAÇÃO 

Em 2020, o vírus parou o tempo. Ou, ao menos, a forma usual que experimentamos (expe-

rimentávamos?) a temporalidade e a sociabilidade. Nestes tempos extremamente paradoxais – 

distanciados, mas (hiper)conectados; em suspenso, mas em vertiginosas e incertas transformações 

– discutimos angustiadamente sobre manter ou não o XIV Encontro Clio-Psyché e como fazê-lo: 

isto é, como migrar para as plataformas eletrônicas (nosso habitat mais frequente nestes dias) os 

encontros e trocas que (conforme entendemos) são o DNA dos Encontros Clio. 

Decidimos que o Encontro deveria ocorrer, mantendo heroicamente sua periodicidade bie-

nal, a fim de driblar a “paralisação do tempo” intentada pelos vírus (sobretudo aqueles que infec-

tam as instituições políticas brasileiras). 

Temos a alegria de receber o IV Congresso Brasileiro de História da Psicologia, tendo a 

Sociedade Brasileira de História da Psicologia (SBHP) como companheira na organização de 

nosso Encontro. 

Assim, fizemos o convite a todos os interessados em reflexões historiográficas dos saberes 

e práticas psi a estarem presentes no Clio XIV. Um encontro mais enxuto, certamente, mas que 

pretendia ser mais uma vez um espaço de trocas e conexões entre rostos (familiares e novos) por 

detrás das telas. Convite bem recebido, pelo número de resumos submetidos e de ouvintes inscri-

tos para as diferenes atividades. Elas se referem a conferências, simpósios, apresentações de li-

vros, uma Sessão de Depoimento, quando homegeamos nosso colega e amigo, o pesquisador Ro-

gério Centofanti, além dos grupos de trabalho, organizados em torno dos Eixos Temáticos do 

encontro. 

A riqueza dos temas e reflexões presentes nestes Anais indicam o acerto de nossa iniciativa 

em manter – inovando - o XIV Encontro Clio-Psyché, em conjunto com o IV Congresso Brasileiro 

de História da Psicologia. Que os debates confirmem esta aposta. 

 

Rio de Janeiro, novembro de 2020 

 

A Comissão Científica 
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Anais do XIV ENCONTRO CLIO-PSYCHÉ 

História da Psicologia e suas críticas 

 
UERJ, 05 a 06 de novembro de 2020 

 
PROGRAMAÇÃO 

DIA 05/11 (QUINTA-FEIRA) 

10h Mesa de Abertura do XIV Encontro Clio-Psyché 

 

Ana Maria Jacó-Vilela | Diretora do Instituto de Psicologia da UERJ & Coordenadora do 

Clio-Psyché – Laboratório de História e Memória da Psicologia 

Rodrigo Lopes Miranda | Presidente da Sociedade Brasileira de História da Psicologia 

11h Conferência 

Coordenação: Maira Allucham | UERJ/Unesa 

 

El secuestro y desaparición de Beatriz Perosio y las organizaciones de la psicología en Ar-

gentina 

Hugo Klappenbach | Universidad Nacional de San Luís, Argentina 

12h30 Pausa para Almoço 

14h Grupos de Trabalho 

 

GT1 – História dos objetos, teorias e práticas psicológicas 

Coordenação: Raquel Martins de Assis (UFMG) e Fernando Polando (Universidad Nacional 

de San Luís, Argentina) 

 

GT2 – História da psicologia, contextos culturais e contemporaneidade 

Coordenação: Ana Maria Talak (Universidad Nacional de la Plata, Argentina) e Hildeberto 

Vieira Martins (UFF) 

16h Simpósio “Psicologia e Manicômios” 

Coordenação: Allister Dias | Fiocruz 

 

A Psicologia no Hospício Nacional de Alienados no começo do século XX 

Ana Maria Jacó-Vilela | UERJ 

 

Becoming therapeutic: Exploring how the asylum everyday objects 

Jennifer L. Bazar | Humber College, Canadá 

18h Simpósio “Psicologia e cidades em sua história” 

Coordenação: Patrícia Schermann | Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 

 

Psicologia Aplicada e Modernização Urbana, no Brasil (1930-1970) 

Rodrigo Lopez Miranda | UCDB – Campo Grande, MS 

 

“Energéticos, trabajadores y veloces”: El uso de la psicología en el proceso de moderniza-

ción de Santiago de Chile, 1900-1950 

Mariano Ruperthuz Honorato | Universidad Andres Bello, Chile 
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DIA 06/11 (SEXTA-FEIRA) 

10h Apresentação de livro 

Coodenação: Rubén Ardila | Universidad Nacional de Colombia 

 

International Association of Applied Psychology: A Centennial History 1920-2020 

Wiley Online Library, 2020. 

Helio Carpintero | Academia de Psicología de España 

Christine Roland-Levy | International Association of Applied Psychlogy 

11h30 Apresentação de livro 

Coordenação: Fredrico Costa | UFAL 

 

Las nuevas derechas como un desafio para las democracias actuales. Editorial Icesi. 2020 

Omar Bravo | ICESI – Cali, Colombia 

12h30 Pausa para Almoço 

14h Grupos de Trabalho 

 

GT1 – História dos objetos, teorias e práticas psicológicas 

Coordenação: Raquel Martins de Assis (UFMG) e Fernando Polando (Universidad Nacional 

de San Luís, Argentina) 

 

GT2 – História da psicologia, contextos culturais e contemporaneidade 

Coordenação: Ana Maria Talak (Universidad Nacional de la Plata, Argentina) e Hildeberto 

Vieira Martins (UFF) 

16h Conferência 

Coordenação: Sergio Cirino | UFMG 

 

Fascist subjectivity: Suhumanism, racism, and economic Darwinism 

Thomas Teo | York University, Toronto, Canadá 

18h Sessão depoimento – Rogério Centofanti 

Coordenação: Ana Maria Jacó-Vilela | UERJ 

 

Filipe Degani-Carneiro | UERJ, Unisuam 

Maristela Tomasini | UERJ 

Mitsuko Antunes | Puc - SP 

19h Encerramento 
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SESSÕES 

Eixo 1 - História dos objetos, teorias e práticas psicológicas 

QUINTA-FEIRA, 05/11 ÀS 14H 

Sessão 1-A 

Coord.: Ingrid Vorsatz (UERJ) 

1) Da Filosofia de Nietzsche a Psicanálise de Freud: Uma abordagem acerca da categoria 

do desamparo primordial - Felipe Engel Pinheiro Passinho. 

2) Do Ressentimento à certeza de si: O conceito de narcisismo na construção teórica da 

psicanálise - Guilherme Aguiar Gomes. 

3) Verdade e Interpretação em Freud - Guilherme Aguiar Gomes. 

4) A remissão freudiana à literatura como constitutiva da história da psicanálise - Ingrid de 

Mello Vorsatz, Sabrina Varella Soares, Arthur Teixeira Pereira e Penélope Esteves Ra-

poso Mathias. 

5) Lecturas de Freud en Argentina, a 100 años de "Más allá del Principio del Placer" - Luis 

Cesar Sanfelippo. 

6) O conceito de representação e os primórdios da psicanálise: influências epistemológicas 

e desdobramentos teóricos - Rafaella Nóbrega Esch de Andrade, Ingrid Vorsatz, Rafa-

ela Antunes Fernandes Petrone. 

Sessão 1-B 

Coord.: Renata Dahwache (UERJ) 

1) Circulação da Psicanálise nas Histórias em Quadrinhos nos Estados Unidos em Meados 

do Século XX - Diego Luiz dos Santos. 

2) Ensaio historiográfico sobre amizade nas cartas de Freud e Jung no contextos do con-

gresso de Salzburgo (1907-1908) - Fernanda Dayara Salamon. 

3) ¿Cuántos orgasmos femeninos hay? Los discursos del psicoanálisis argentino en el 

marco de los debates del feminismo y la sexología - Jorge Eduardo Visca. 

4) A pré-história da psicanálise e a fantasia como ponto de inflexão na teoria da clínica 

freudiana - Renata Dahwache Martins, Ingrid Vorsatz. 

5) O Embate Entre Freud e Janet - Yuri Pereira Antunes Vieira. 

6) The essay “The Pornography of Death” (1955) by Geoffrey Gorer and its role in the 

early history of detah studies – Irina Romanova 

Sessão 1-C 

Coord.: Fernando Polanco (UNSL) 

1) La evaluación de la memoria en los inicios de la orientación y selección profesional en 

la Argentina: entre la tradición experimental y la psicología aplicada (1920- 1947) - 

Aimé Lescano, Ana María Talak. 

2) La familia como objeto de intervención psi entre Estados Unidos y Argentina a través 

del genograma (1970-1988) - Florencia Adriana Macchioli. 

3) La circulación del Test A.B.C. de Lorenzo Filho en la zona de Cuyo, Argentina - Jo-

siane Suelí Béria, Fernando Andrés Polanco. 

4) As práticas psicológicas profissionais no Serviço de Orientação Psicopedagógica da As-

sociação Barbacenense de Assistência aos Excepcionais entre 1962 e 1971 - Rodolfo 

Luís Leite Batista. 

5) A Psicologia no Colônia de Psicopatas do Engenho de Dentro: do Laboratório de Psico-

logia experimental ao Instituto de Psicologia - Wilk Farias Nobre, Ana Maria Jacó-Vi-

lela. 
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Sessão 1-D 

Coord.: Gisele Toassa (UFG) 

1) Reflexões acerca do conceito de personalidade: um estudo a partir de Naming the mind, 

de Kurt Danziger - Ana Paula Kunzler, Gisele Toassa. 

2) Algumas Possibilidades de Interlocução entre Fenomenologia, Gestaltismo e Psicologia 

na Tese de Nilton Campos - Diego do Nascimento Mendonça, Adriano Furtado Ho-

landa. 

3) Una Historia del Posracionalismo en Chile y Argentina: 1989 - 1999 - Jorge Sebastián 

Barahona Moore. 

4) A Categoria kantiana de Fenômeno e o Surgimento da Psicologia - Karinny Gonçalves 

da Silva, Pedro Adalberto Gomes de O. Neto. 

5) A ideia de drama na “crítica dos fundamentos da psicologia”, de Georges Politzer - Ve-

nâncio Paiola Tonon, Danilo Saretta Verissimo. 

6) As diferentes configurações do Círculo de Vigostki: um estudo sobre o Círculo de 

Kharkov – Ana Carolina de Lima Bovo, Gisele Toassa. 

Sessão 1-E 

Coord.: Juan David Millán (Universidad Católica del Maule) 

1) Itinerários da pesquisa histórica em psicologia no Brasil: - o Grupo de Trabalho História 

da Psicologia da ANPEPP (1996-2006) - Alcides Jose Sanches Vergara. 

2) A Fundamentação da Prática Psicológica nos Escritos de Foucault dos Anos 50 - 

Gunther Mafra Guimarães. 

3) Freud y Wundt. Una historia de paralaje - Juan David Millán. 

4) Um neuropatologista de Munique nos Trópicos: a viagem de Walther Spielmeyer ao 

Brasil em 1931 - Pedro Felipe Neves de Muñoz. 

5) Epilepsia, locura y criminalidad en el Puerto Rico de finales de siglo XIX: Un estudio 

de caso - Sofía González-Rivera. 

 

SEXTA-FEIRA, 06/11 ÀS 14H 

Sessão 1-F 

Coord.: Roberta Alves (UCDB) 

1) O civilizado-selvagem e as figuras do medo: cenários para a emergência da Psicologia 

Social no Brasil - Fernando A. Figueira do Nascimento, Belinda P. Haber Mandelbaum. 

2) A contribuição da perspectiva histórica de Walter Benjamin para Psicologia Social - 

Gabriella Silveira Carvalho, Juliana de Castro Chaves. 

3) “Psicologia de maleta” e sua influência na fortificação de uma psicologia elitista - Ma-

ria Yzabella Souza Trombim, Giovana Pavoni Hipólito. 

4) Reflexões sobre os impactos da ABRAPSO e da Escola de São Paulo de Psicologia So-

cial na construção e consolidação da Psicologia Crítica Latino-Americana - Péricles de 

Souza Macedo. 

5) O contracontrole social como ferramenta de contestação política: de James G. Holland a 

Celso Pereira de Sá (1970-1990) - Roberta Garcia Alves, Lucas Ferraz Córdova, Ro-

drigo Lopes Miranda. 

Sessão 1-G 

Coord.: Dener Luiz da Silva (Universidade Federal de São João Del-Rei) 

1) Historiografia da ciência e História da psicologia: Interlocuções possíveis? - Eva Maria 

dos Santos Mesquita, Dener Luiz da Silva. 

2) A mudança de sentidos e o sentido das mudanças: por uma história da psicologia sob a 

óptica das rupturas - Isabel Cristina dos santos, Alexandre de Carvalho Castro; Ula 

Cristina de Lima. 
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3) Redes de colaboración en la investigación historiográfica en psicología. El caso de los 

grupos de trabajo en Historia de la SIP - Jean Nikola Cudina, Julio César Ossa; Juan 

Fernando Aguilar. 

4) Arquivos pessoais em História da Psicologia: os Arquivos Emilio e Alice Mira y López 

- Letícia Oliveira Silva, Ana Maria Jacó-Vilela, Filipe Degani-Carneiro e Stephanie dos 

Santos Moura. 

5) Movimentos feministas e histórias das mulheres na ciência brasileira - Vitória Ruana do 

Vale Silva, Letícia Dias Albuquerque. 

6) Innovaciones técnicas y metodológicas en historia cultural de la psiquiatría - Fernando 

José Ferrari. 

Sessão 1-H 

Coord.: Patricia Scherman (UNCórdoba) 

1) A teoria da dependência na obra de Ignacio Martín-Baró - Alessandro Dias Damasceno, 

Filipe Milagres Boechat. 

2) Contribuições de Martín-Baró para a Psicologia política Latino-Americana - Jean Costa 

Santana. 

3) Psicologias para a libertação: de Frantz Fanon a Ignacio Martín-Baró - Marcos Vinicius 

Marques Ignacio. 

4) Genocidio, extrema traumatización y pasado reciente de Argentina - Patricia Viviana 

Scherman, Patricia Ingüi. 

5) A Psicologia das Emergências e Desastres e prática profissional do psicólogo na Argen-

tina: uma proposta de pesquisa baseada na perspectiva sócio-histórica - María Eugenia 

González. 

Sessão 1-I 

Coord.: Raquel Assis (UFMG) 

1) A internação da infância e a psicologia no início do século XX (1900-1929) - Carolini 

Cássia Cunha. 

2) A Behavioral, Functionalist Clinical Psychology: The Rise and Fall of the Institute of 

Child Welfare Research at Columbia University’s Teachers College (1922-1936) - Ca-

triel Fierro. 

3) Escola, Psicologia e Higiene Mental: O Discurso Médico-Higienista na Revista do En-

sino (1925-1930) - Maria Cecília Moura Bicalho, César Rota Júnior. 

4) Diários coletivos como recurso para formação de professores no Instituto Superior de 

Educação Rural - Raquel Martins de Assis, Renato Batista da Silva. 

5) Ideias psi sobre a infância no Brasil Colônia - Renata Tavares da Silva Guimarães. 
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Eixo 2 - História da Psicologia, contextos culturais e contemporaneidade 

QUINTA-FEIRA, 05/11 ÀS 14H 

Sessão 2-A 

Coord.: Rosa Falcone (Universidad de Buenos Aires) 

1) Figuraciones sobre el cuerpo femenino enfermo. Un análisis de los avisos publicitarios 

de 1922 en la revista Caras y Caretas (Argentina) - Fedra Solange Freijo Becchero, Lu-

cía Rossi. 

2) A violenta emoção e a justificação do feminicídio no Brasil (1930-1939) - Juliana Fer-

reira da Silva, Letícia Dias Albuquerque. 

3) Bruxas e Inquisição no Brasil Colonial: o corpo e os saberes femininos em disputa - 

Maria Cláudia Novaes Messias, Ana Maria Jacó-Vilela. 

4) Las distintas ideologías del feminismo en Argentina - Rosa Falcone. 

5) Los debates feministas a través de las revistas argentinas de la primera mitad del s. XX - 

Rosa Falcone. 

6) A condenação moral do alcoolismo e seu encontro com a mulher - Daniela Rosolen Ga-

letti da Silva, Maria Lucia Boarini. 

Sessão 2-B 

Coord.: Hildeberto Vieira Martins (UFF) 

1) A importância da Escola de São Paulo para construção da psicologia brasileira - Carlos 

Eduardo Meireles, Vitória Regina de Almeida Correia. 

2) Luis Celso Manço: um psicólogo perseguido por pertencer a Ação Libertadora Nacional 

(ALN) de Carlos Marighella - Juberto Antonio Massud de Souza. 

3) Violência de Estado e Psicologia: revisão crítico-sistemática - Lucas Pereira de Souza 

Tavares, Filipe Milagres Boechat. 

4) A pré-história da psicologia vigotskiana - Priscila Nascimento Marques. 

5) Uma breve historiografia da defectologia e sua importância para emancipação humana - 

Vitória Regina de Almeida Correia, Carlos Eduardo Meireles. 

6) As traduções de Vigotski no ocidente e as disputas ideológicas - Vitória Regina de Al-

meida Correia, Carlos Eduardo Meireles. 

Sessão 2-C 

Coord.: Alexandre de Carvalho Castro (CEFET) 

1) Entre ideias e fatos de nossas relações raciais: Alberto Guerreiro Ramos através da im-

prensa - Hildeberto Vieira Martins, Dandara da Silva Pereira; Larissa de Carvalho Silva. 

2) Problematizando narrativas a partir do Teatro Experimental do Negro (TEN) - Hilde-

berto Vieira Martins, Carina Maris dos Santos Pinto; Iasmin Oliveira dos Anjos. 

3) Revisitando as pesquisas de Virgínia Leone Bicudo: Trajetória e contribuições históri-

cas aos estudos atuais sobre relações raciais - Karine Oliveira Barbosa, Arthur Arruda 

Leal Ferreira. 

4) Frantz Fanon e a Psicoterapia Institucional - Marcos Vinicius Marques Ignacio. 

5) A mulher (negra) invisível: Virgínia Bicudo - Ula Cristina de Lima Sarmento Vilela, 

Alexandre de Carvalho Castro; Isabel Cristina dos Santos. 

Sessão 2-D 

Coord.: Maria Andrea Piñeda (UNSL) 

1) Psicologia transnacional: estudos sobre a missão de André Ombredane no Brasil (1939 - 

1945) - Carolina Silva Bandeira de Melo. 

2) A influência de Henri Piéron (1881 - 1964) na Psicologia Brasileira da primeira metade 

do século XX - Julio Cesar Cruz Collares-da-Rocha. 

3) Entre Metis y Minerva. Psicología y poder de Estado en el último cuarto del siglo XIX 

en México - Carlos Olivier. 
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4) Horacio Rimoldi y la formación de investigadores para Latinoamérica - María Andrea 

Piñeda. 

5) A inserção da psicologia em um município do norte do Brasil: Rio Branco/AC - Vânia 

Damasceno Costa, Regis Albuquerque Henrique; Maria Lúcia Boarini. 

Sessão 2-E 

Coord.: Ana María Talak (Universidad Nacional de La Plata) 

1) Da Misericórdia à Colônia: os caminhos da assistência à loucura nas Minas Gerais do 

século XIX - Aline Moreira Gonçalves, Marcos Vieira-Silva. 

2) Os Loucos da Casa Verde: História, Psicologia e Cultura em Machado de Assis - Anto-

nio Clarindo Barbosa de Souza. 

3) La inserción de los psicólogos en instituciones monovalentes de salud mental en Argen-

tina en la década de 1970. Un panorama general - Leandro Ferrero, Ana María Talak. 

4) O Instituto Disciplinar de São Paulo como estratégia de higiene social - Douglas Ale-

xandre Fernandes, Maria Lúcia Boarini. 

5) Processos de subjetivação em escolas democráticas: uma reflexão a partir da psicologia 

social crítica - Giuliana Volfzon Mordente. 

 

SEXTA-FEIRA, 06/11 ÀS 14H 

Sessão 2-F 

Coord Juliana Ferreira da Silva (Universidade Católica de Brasília) 

1) Apontamentos para uma História sobre Aniela Meyer Ginsberg - André Luís de Oli-

veira de Sant'Anna. 

2) Casa do Índio: percursos do controle psicossocial de índios na ditadura - André Luís de 

Oliveira de Sant'Anna. 

3) Políticas Públicas de Segurança e Questões Étnico-Raciais: o Contexto Criminológico 

do Início do Século XX - Gustavo Francisco dos Santos Neto. 

4) Religiões de Matriz africana e o seu sagrado apreendido. Reflexões sobre o passado pre-

sente - Jessica Pereira da Costa. 

5) As práticas psi nas escolas e a história da psicologia - o racismo entre o singular e o uni-

versal - Luiza Rodrigues de Oliveira. 

Sessão 2-G 

Coord.: Salvador Iván Rodriguez Preciado (ITESO - Universidad Jesuita de Guadalajara) 

1) Formação Em Psicologia No Brasil: O Caso Da História Da Psicologia - Luisa Xavier 

de Brito Silva, Sérgio Dias Cirino; Rodrigo Lopes Miranda. 

2) Agrupaciones Estudiantiles en los ´60 en Córdoba: El caso del AES en la UCC - María 

Celeste Guzmán, Patricia Scherman; Rosa Elena Quiroga; Silvio Fabio Zuñiga; María 

Celeste Guzmán. 

3) As primeiras gerações de psicólogos da Bahia: Uma visão panorâmica e contextualizada 

- Rosane Maria Souza e Silva. 

4) 15 años de enseñanza de la asignatura “Historia de la Psicología en México”. Un pro-

yecto en construcción permanente - Salvador Iván Rodríguez Preciado, Audrey Julieta 

Aranda Mendoza. 

5) ¿Logró internacionalizarse la historia de la psicología? La investigación latinoameri-

cana como “periferia” - Victoria Molinari; Maia Nahmod; Sebastián Matias Benítez; 

Florencia Adriana Ma-cchioli; Luciano Nicolás García; Sebastián Carreño. 
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Sessão 2-H 

Coord.: Ana Elisa Ostrovsky (Universidad Nacional de Mar del Plata) 

1) As clínicas públicas em São Paulo: um estudo exploratório sobre o campo da psicaná-

lise - Ana Bárbara Moreira Rossato. 

2) Lesbianidade e homossexualidade nas Atas da Sociedade Psicanalítica de Viena: contri-

buições à historiografia da psicanálise - Flávia Ripoli Martins. 

3) A história de um objeto de pesquisa e um objeto de pesquisa na história: A resolução 

01/99 do Conselho Federal de Psicologia e seus opositores - Leandro Santos Groba. 

4) La utilización de caracterizaciones psicológicas y psicoanalíticas en el pensamiento so-

cial argentino: el caso de Américo Ghioldi - Luis Alberto Moya, Luis Alberto Moya; 

Ana Elisa Ostrovsky. 

5) A cultura em questão: O pensamento Freudiano, a crítica de Nietzsche e a história do 

movimento psicanalítico - Mauro da Silva de Carvalho. 

Sessão 2-I 

Coord.: Gervásio de Araújo (UFRJ) 

1) Investigação acerca da constituição do agente enquanto sujeito: a illusio na obra de Pi-

erre Bourdieu - Bruno Vinícius Borges de Seabra Santos. 

2) Psicologia Crítica: as contribuições de Dante Moreira Leite - Gervásio de Araújo Mar-

ques da Silva. 

3) Uma análise do Brasil de 2011 a 2020 sob a ótica do filme Gabinete do Dr. Caligari: a 

bipolarização da sociedade em função do "mito" Bolsonaro - Jeferson Fernandes Rodri-

gues. 

4) O Papel Estratégico do Sistema Conselhos de Psicologia na Reformulação da Agenda 

da Profissão - Péricles de Souza Macedo. 

5) Democracia e a construção discursiva de horizonte político de sociedade realizada pelo 

ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva: eleições presidenciais de 2002, 

2006 e de 2010 - Thamires Silva da Cruz, Milena Wanderley Barros; Frederico Alves 

Costa. 

Sessão 2-J 

Coord.: Walter Lizandro Arias Galletos (Universidad San Pablo) 

1) História da Psicologia educacional no Brasil: uma análise da presença da Psicologia na 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos – RBEP - Ana Caroline de Souza Cassini, 

Sérgio Domingues. 

2) Ellen White e a psicologia na passagem do século XIX-XX: reflexões iniciais - Hugo de 

Nilson Damasceno, Ana Maria Jacó-Vilela. 

3) Las consideraciones psicológicas de Amanda Labarca en Bases para una política educa-

cional (1943) - José Eduardo Ramos Vera, Dafni Valladares; Gonzalo Salas. 

4) A “questão sexual” na obra de Ignacio Martín-Baró - Luisa Biasoli de Mello Rezende, 

Filipe Milagres Boechat. 

5) Belén Salvatierra, pionera de la psicología en Arequipa - Walter Lizandro Arias Galle-

gos. 
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RESUMOS 

A. CONFERÊNCIAS 

El secuestro y desaparición de Beatriz Perosio y las organizaciones de la Psicologia en 
Argentina 

Hugo Klappenbach 

Universidad Nacional de San Luís 

Coordenação: Maira Allucham (UERJ/UNESA) 

La presentación analiza el contexto en el cual se produjo el secuestro de la entonces Presi-

denta de la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA) y de la Asociación de 

Psicólogos de Buenos Aires (APBA) el 8 de agosto de 2020. En particular se analizan cuatro 

temas. En primer lugar, el contexto de la dictadura militar argentina. En segundo lugar, se analizan 

las concepciones de Beatriz Perosio sobre la salud pública y el papel de la psicología y la salud 

mental dentro de la misma. En tercer lugar, la concepción sobre las organizaciones gremiales y 

profesionales de la psicología que impulsaba Beatriz Perosio. En cuarto lugar, el reclamo de per-

sonalidades internacionales y de organizaciones internacionales de la psicología por la situación 

de Beatriz Perosio. Las fuentes en que se basa la presentación consisten en textos publicados de 

Beatriz Perosio y otros actores de la psicología y salud mental de la época, como así también 

documentos de organizaciones de psicología presentes en el Archivo y Centro de Documentación 

en Historia de la Psicología Plácido Horas de la Universidad Nacional de San Luis y de los Ar-

chivos de la Harvard University. 

Fascist subjectivity: Subhumanism, racism, and economic Darwinism 

Thomas Teo 

York University 

Coordenação: Sergio Cirino (UFMG) 

After making the distinction between fascist politics and fascist subjectivity, it is suggested 

that the latter depends on elements that form its content and have re-surfaced in current Western 

countries: (a) Racism, sometimes scientific racism, which is a cognitive and evaluative stream of 

thought, that engenders pseudoscientific arguments about human differences; (b) subhumanism, 

the idea that some people are not really human, which allows for affective and symbolic expres-

sions and actions while targeting human emotional life and being malleable to relate to perceived 

enemies inside and outside one’s context; and (c) on economic Darwinism, in order to justify 

political-economic inequalities and allow for necropolitics. Subhumanism is analyzed in the con-

text of current migration crisis; racism is addressed on the background of brutality against Black 

bodies; and the agentic power of economic Darwinism is shown in the context of the COVID-19 

crisis. The relationship of these dimensions as well as their historical relationship to other ele-

ments of fascist subjectivity such as authoritarianism, nationalism, destructiveness, or sexual 

envy, are discussed on the background of discourses and material practices of current societal 

conditions. Continuities and discontinuities to German fascist subjectivity and the nexus of 
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ideological, practical-political, and subjective apparatuses are debated. Historical lessons from 

fighting fascism are presented. 

B. SIMPÓSIOS 

Simpósio: Psicologia e Manicômios 
Coordenação: Allister Dias (FIOCRUZ) 

A Psicologia no Hospício Nacional de Alienados no começo do século XX 

Ana Maria Jacó-Vilela 

UERJ 

O Hospício Nacional de Alienados (HNA) foi uma das principais instituições de tratamento 

da alienação no começo do século XX. Nele foi instalado, em 1907, o Gabinete de Psicologia 

Experimental, sob a direção de Maurício Campos de Medeiros (1885-1966). Os serviços ofereci-

dos pelo Gabinete se tornaram recursos relevantes, utilizados no Pavilhão de Observações do 

HNA para auxílio ao diagnóstico feito pelos médicos e assistentes. Pretende-se apresentar a in-

serção dos conhecimentos e práticas da psicologia no HNA e apresenta os resultados de extensa 

pesquisa documental sobre o uso de testes nesta instituição a partir de levantamento extensivo de 

dados nos “Cadernos de Observações” do Pavilhão de Observações correspondentes ao período 

de 1907 a 1925. 

Becoming therapeutic: Exploring how the asylum transformed everyday objects 

Jennifer L. Bazar 

Lakeshore Grounds Interpretive Centre (Humber College, Canada) 

The asylum building of nineteenth century English North America was a marvel of archi-

tectural beauty. The buildings were often constructed in the latest style and placed on well-mani-

cured properties outside of the city centre. The attention to the physical structure was intentional: 

the aesthetics were a key component in moral treatment, the primary treatment philosophy of the 

period. Entire guidebooks were written to direct the construction of a therapeutic asylum and 

superintendents were known to tour neighbouring facilities to collect key insights and plans. But 

the intended role of the physical space of the asylum did not stop at the brick and mortar: every 

object brought into the asylum was thought to be equally important to the treatment experience. 

The relationship between everyday object and the institutional environment was reciprocal: 

objects changed the treatment practices they were made a part of and the institution, in turn, 

changed the objects. Drawing on case examples of objects that were once common to the internal 

environments of the nineteenth century English North American asylum, this paper will interro-

gate this relationship. 

Simpósio: Psicologia e Cidades em sua história 
Coordenação: Patrícia Schermann (Universidad Nacional de Córdoba) 
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Psicologia Aplicada e Modernização Urbana no Brasil (1930-1970) 

Rodrigo Lopes Miranda 

Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) 

Nos últimos anos, a História da Psicologia tem se interessado pela relação entre do desen-

volvimento da Psicologia como campo aplicado – i.e., científico-profissional – e a conformação 

dos espaços urbanos característicos da modernização do século XX, no Brasil e alhures. Nesta 

direção, este trabalho objetiva refletir sobre a produção de uma Psicologia Aplicada face ao con-

junto de mudanças advindas do processo de modernização brasileira. A reflexão é operacionali-

zada a partir de dois exemplos em que a modernização aparecia como vetor de forças para “orde-

nar/organizar e progredir” o território nacional a partir de condicionantes distintos. Primeira-

mente, apresentar-se-á o laboratório de psicologia da Escola de Aperfeiçoamento de Professores 

de Belo Horizonte, criado no bojo das reformas educacionais mineiras, entre as décadas de 1930 

e 1950. Em segundo lugar, mostrar-se-á o estabelecimento de um curso de graduação em Psico-

logia no seio da ocupação do Oeste brasileiro pelo Estado, na cidade de Campo Grande, na década 

de 1970. No primeiro exemplo, a Escola de Aperfeiçoamento e seu laboratório institucionalizaram 

uma psicologia aplicada a questões educacionais infantis, e.g., a partir da homogeneização das 

classes e da formação “científica” de professoras. No segundo, o curso de graduação em Psicolo-

gia permitia às Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso (FUCMT) articular a tradição de 

ensino salesiano à demanda das classes médias urbanas do sul de Mato Grosso. Demandas parti-

cularmente associadas às profissões modernas e àquelas mulheres interessadas na ocupação de 

um novo espaço social. Dessa maneira, estima-se apresentar a Psicologia Aplicada como um dos 

vetores que fomentaram práticas e discursos que mudavam o regime de historicidade brasileiro. 

Ela aparecia como um campo que contribuiria para uma ruptura com o passado e com seus efeitos 

na contemporaneidade. Assim, ele auxiliaria no progresso de determinados dispositivos sociais a 

partir de sua performance como campo científico-profissional. 

“Energéticos, trabajadores y veloces": El uso de la psicología en el proceso de moderni-
zación de Santiago de Chile, 1900-1950. 

Mariano Ruperthuz 

Universidad Diego Portales, Chile 

La ponencia intenta reconstruir una porción de la historia social y cultural de la psicología 

en Chile a la luz de los procesos modernizadores de la ciudad a comienzos del siglo XX. En este 

sentido, se abordan circuitos que superan una visión institucional de la psicología, enfocándose 

en la incipiente cultura de masas con sus respectivos ideales asociados a la producción capitalista. 

El auge de valores como la producción, la autogestión y el rendimiento podrán en análisis los 

alcances de una cultura del yo, la autogestión y las nuevas experiencias con el tiempo social. La 

neurastenia, el uso de tónicos y vitaminas para energizar a los individuos serán los dispositivos 

de autogestión que rápidamente serán combinados con un proceso de psicologización de la socie-

dad urbana. La motorización y el nuevo diseño urbano exigirá un nuevo modelo de ciudadano. 
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C. SESSÃO DEPOIMENTO 

HOMENAGEM – ROGÉRIO CENTOFANTI 

Filipe Degani-Carneiro | UERJ / UNISUAM 

Maristela Bleggi | UERJ 

Mitsuko Antunes | PUC-SP 

Coordenação: Ana Maria Jacó-Vilela 

Uma das marcas dos Encontros Clio-Psyché é a realização de uma sessão de Depoimento 

de alguma personagem de destaque na trajetória histórica da Psicologia no Brasil. Em 2016, pela 

primeira vez, o Depoimento foi póstumo, em homenagem a uma pessoa falecida (Neusa Santos 

Souza). Neste ano, repetiremos este modelo, em lamento à perda de nosso colega Rogério Cento-

fanti (1948-2020), bem como em sua homenagem. Deste modo, nosso Depoimento não versará 

sobre uma figura que é “fonte primária” da historiografia da Psicologia, mas para o responsável 

por um de nossos primeiros ensaios historiográficos stricto sensu, no início dos anos 1980. Os 

depoimentos de Filipe Degani, Maristela Tomasini e Mitsuko Antunes, sob a coordenação de Ana 

Jacó, enfatizarão diferentes facetas do trabalho de Centofanti como pesquisador (notadamente, 

seu interesse na história dos primeiros laboratórios experimentais de Psicologia), companheiro e 

amigo. 

D. APRESENTAÇÃO DE LIVROS 

International Association of Applied Psychology (IAAP): a centennial history (1920-2020) 
Wiley Online Library, 2020 

Helio Carpinteiro (Academía de Psicología de España) 

Christine Roland Levy (IAAP) 

Coordenação: Rubén Ardila (Universidad Nacional de Colombia) 

La International Association of Applied Psychology (IAAP) reúne a individuos interesados 

por la psicología, y particularmente por la psicología aplicada. Nació, hace ahora un siglo, como 

resultado del esfuerzo de un grupo de profesionales e investigadores interesados en los problemas 

de la orientación escolar y profesional. El desarrollo de los tests, la creación de programas de 

formación especializada y otros instrumentos de evaluación de la conducta fueron elementos cen-

trales para la notoriedad de la psicología. El libro que trata sobre la historia de la IAAP permite 

conocer la difusión de la ciencia psicológica, la forma en que este conocimiento se especializó en 

diferentes campos y países bien como el impacto de los eventos políticos y sociales en la elabo-

ración de nuevas prácticas. Algunos de sus autores han se interesado por la historia de la psicolo-

gía aplicada, como es el caso de Helio Carpintero, Ruben Ardila, Ana Jaco Vilela o Richard Ma-

babu; otros han asumido funciones directivas en la sociedad, la conocen desde dentro, y se han 

interesado por temas especiales, como la formación del psicólogo profesional, su deontología, sus 

campos de acción aplicada – este es el caso de Christine Roland Levy, actual presidenta de la 

sociedad y de Jose M. Peiró, Janel Gauthier o Michael Knowles, personalidades que han dirigido 

la sociedad, y son internacionalmente reconocidos en la actualidad. También se han incorporado 

unos expertos en la relación de la IAAP con las Naciones Unidas, justamente para ofrecer el apoyo 
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de la psicología a las diversas problemáticas internacionales - ahí se encuentran J. Kuriansky, L. 

Saner-Yiu, W. Reichman, R. Sauer y W. Beiglböck. 

Las nuevas derechas como un desafío para las democracias actuales. Editorial Icesi, 
2020 

Omar Bravo 

ICESI 

Coordenação: Frederico Alves Costa (UFAL) 

En líneas generales, este libro pretende abordar, sin propósitos conclusivos y como una 

aproximación multidisciplinaria al tema, el fenómeno de las nuevas derechas. Este tipo de mani-

festación política no se denomina como fascismo, por haberse tornado ésta una etiqueta de uso 

indiscriminado y, en relación a los casos que en este texto se consideran, por mostrar los mismos 

diferencias con ese tipo de organización política (el rol del Estado, el lugar del pueblo, por ejem-

plo) 

Los 7 capítulos que componen esta publicación, incluyen análisis hechos desde las cs. po-

líticas, la psicología, la salud mental,la antropología, el derecho y la filosofía. Se analiza aquí el 

gobierno de Bolsonaro en Brasil, el uribismo en Colombia, la nueva derecha española, el gobierno 

golpista de Bolivia, entre otros, desde diversos enfoques teóricos y aspectos puntuales. 

Esta propuesta de libro nace, en parte, del evento de Clio Psyché 2018, donde se discutió 

el fenómeno del bolsonarismo, considerado una amenaza a la democracia. Parte entonces de una 

inquietud política, que atraviesa todo el texto: dar cuenta de la necesidad de enfrentarse a estas 

manifestaciones políticas, cuyas consecuencias sociales están siendo devastadoras para la salud, 

la educación, el derecho y el propio orden democrático, si entendido éste como una garantía de 

acceso a una mayor justicia social. 
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E. GRUPOS DE TRABALHO 

GT1 – História dos objetos, teorias e práticas psicológicas 

Da Filosofia de Nietzsche a Psicanálise de Freud: uma abordagem acerca da categoria 
do desamparo primordial 

Felipe Engel Pinheiro Passinho 

Universidade Federal do Maranhão 

Ao propor articular a teoria nietzschiana com a psicanálise, a ideia é tentar pensar em pos-

síveis contribuições para compreender o sujeito na contemporaneidade. Esta reflexão baseia-se 

em Zaratustra, personagem central de Assim falou Zaratustra, escrito por Nietzsche (1883-1885), 

uma de suas principais obras. Este personagem faz um caminho árduo e é levado a experimentar 

o lado sombrio e tenebroso da vida. Assim, procuramos articular a categoria desamparo com a 

cultura, uma vez que o homem atual experimenta, na sua relação com o outro, uma angústia pa-

ralisante. Nosso interesse é lançar um debate em torno da questão desamparo, buscando em Ni-

etzsche e em Freud alguma reflexão, sem a pretensão de achar respostas, pois aproximar estes 

dois autores é sempre uma questão complexa e delicada. Há várias posições históricas com rela-

ção ao conhecimento de Freud sobre Nietzsche. O teórico Assoun (1989) aceita a tese de que 

Freud não tenha lido quase nada de Nietzsche, encontrando declarações sobre isso do próprio 

Freud. Porém, podemos constatar que o pensamento freudiano tem muito do pensamento Nietzs-

chiano como, por exemplo e, sobretudo, o caráter terapêutico, enfatizado pelo criador da psicaná-

lise. Podemos consubstanciar esse ponto de vista através de Naffah Neto, que se refere a Nietzsche 

e Freud da seguinte forma: “Trazer Nietzsche para o interior do campo psicanalítico pode signi-

ficar usá-lo como critério seletivo para descobrir, textualmente o melhor dos Freuds: o mais po-

tente, o mais criativo, o que conseguiu olhar mais longe”. Lançamo-nos, então, nessa aventura, 

na tentativa de aproximar estes dois mestres, em direção ao desconhecido e, como ponto de par-

tida, tentamos soltar-nos, olhar o homem atual, apenas permitindo-nos, sobre ele, nos debruçar à 

espera das surpresas. Encorajados pela belíssima história de Zaratustra, a tomamos como eixo 

dessa reflexão na tentativa de compreender o desamparo do homem contemporâneo refletido no 

seu modo de ser e de viver. Zaratustra, personagem central de Assim falou Zaratustra, passa por 

uma experiência de solidão numa caverna e lá permanece por 10 anos, apenas na companhia de 

uma águia e de uma serpente. Nietzsche fundamenta sua obra na possibilidade de nobreza do 

homem, referindo-se às noções de força e o grau de luta do sujeito; “o homem é algo que deve 

ser superado”. Aproximando do homem de hoje, podemos dizer que encontramos um modo de 

viver enlouquecido, o homem atual queixa-se de solidão, mas não consegue estar com o outro. 

Não vive a aventura do jogar-se ao desconhecido, porque nem sempre o outro o acolhe, o espera, 

vive-se na insegurança e no medo do contato. O mal-estar na contemporaneidade parece regido 

pela falta do olhar do outro, falta encantamento, uma reação, um espanto talvez, os olhares são 

frios e banalizados. Percebe-se um esfriamento das relações, um congelamento das emoções. As 

saídas são imediatas e não mediadas prevalecendo a impotência perante a vida. No segundo mo-

mento discutiremos o desamparo em Freud, onde nos aproximamos e tentamos uma articulação 

com o conceito de desamparo para a psicanálise. Desamparo é um conceito caro para Freud, pode 

ser considerado o ponto de partida e de chegada no construto teórico da psicanálise. No “Projeto 
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Para Uma Psicologia Científica” (1895), Freud buscou explicar o funcionamento do aparelho psí-

quico em termos neurológicos, ou seja, um aparelho livre de contradições que funciona dentro de 

uma homeostase e usou da neurologia e da fisiologia para explicar o que não se vê. 

Palavras-chave: Desamparo; Friedrich Nietzsche; Sigmund Freud; Contemporaneidade. 

Do Ressentimento à certeza de si: o conceito de narcisismo na construção teórica da psi-
canálise 

Guilherme Aguiar Gomes 

Universidade Federal do Maranhão 

A formulação do conceito de narcisismo por Freud, em 1914, abre novas perspectivas me-

tapsicológicas na psicanálise que enfatizam a abordagem dinâmica do psíquico, bem como o papel 

dos adultos, pais ou pessoas que se ocupem da criança no processo de criação de uma subjetivi-

dade no recém-nascido. Considerando-se os elementos presentes no narcisismo, que participam 

da invenção narcísica do sujeito, o papel central da onipotência é realçado nas suas várias mani-

festações possíveis. A partir dessas considerações, propõe-se o conceito de narcisismo defensivo 

referindo- se àquela organização psíquica que gira em torno da confirmação da sua onipotência e 

da produção de ganhos narcísicos. Em contraponto, encontramos o narcisismo suficientemente 

bom, que representa a abolição do reinado absoluto do defensivo e a abertura de novas possibili-

dades subjetivas para o indivíduo, constituindo-se em um dos objetivos da prática psicanalítica 

torná-lo possível. Nesse sentido, considera-se e desenvolve-se a proposta ferencziana do perdão 

como final de análise. O narcisismo, em psicanálise, representa um modo particular de relação 

com a sexualidade, é um conceito crucial no seu desenvolvimento teórico. O narcisismo é um 

protetor do psiquismo e um integrador da imagem corporal, ele investe o corpo e lhe dá dimen-

sões, proporções e a possibilidade de uma identidade, de um Eu. O narcisismo ultrapassa o autoe-

rotismo e fornece a integração de uma figura positiva e diferenciada do outro. Em 1914, Freud 

lança seu artigo “Sobre a Introdução do Conceito de Narcisismo”, sendo um de seus trabalhos 

mais importantes, podendo ser considerado como um dos fatores centrais na evolução de seus 

conceitos. Nesse texto é traçada uma nova distinção entre “libido do ego” e “libido objetal”; e é 

introduzido os conceitos de “ideal do ego” e de “agente auto observador” (que constitui a base do 

que veio a ser descrito como superego em o “Eu e o Isso” em 1923). Para Freud, o desenvolvi-

mento do ego consiste em um afastamento do narcisismo primário e dá margem a uma vigorosa 

tentativa de recuperação desse estado. Esse afastamento é ocasionado pelo deslocamento da libido 

em direção a um ideal do ego imposto de fora, a satisfação é provocada pela realização desse 

ideal. Antes da “Introdução do Narcisismo” (1914) o “EU” é considerado uma massa ideacional 

consciente, cujo principal objetivo é conservar a vida e reunir o conjunto de forças que, no psi-

quismo, se opõe à sexualidade (ELIA, 1995). É a sede das pulsões de autoconservação (pulsões 

de vida) e é o polo defensivo do psiquismo, interessado em conservar a vida. Com a introdução 

do narcisismo, anuncia-se o risco da totalização da pulsão na esfera do sexual. Assim, a libido é 

sempre sexual, consistindo o narcisismo precisamente na sexualização do Eu, sua erotização, mas 

para Freud o sexual é não-todo. O narcisismo destitui o estatuto pulsional das pulsões do Eu ou 

de autoconservação. Com a introdução do narcisismo, Freud altera seu esquema pulsional anterior 

ao postular a existência de uma só pulsão, a pulsão sexual, a libido, que passa a ter o Eu como 

uma de suas localizações possíveis. Em 1920, Freud introduz o “Além do princípio do prazer” e 
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estabelece uma nova teoria pulsional, a dualidade entre pulsões sexuais (ou Eros, ou pulsões de 

vida) e pulsões de morte (Thanatos, pulsão de destruição). As pulsões de autoconservação são 

subsumidas pelas pulsões de morte, como pulsão parcial dessas últimas, na medida em que o 

esforço do Eu para viver não terá outro objetivo se não o de garantir que venha a morrer. 

Palavras-chave: Narcisismo; Sigmund Freud; Psicanálise; Ressentimento. 

Verdade e Interpretação em Freud 

Guilherme Aguiar Gomes 

Universidade Federal do Maranhão 

O presente trabalho se originou do contato com textos freudianos do período entre 1893 e 

1938, nos quais pude verificar que o conceito de interpretação sofreu algumas alterações marcan-

tes. Uma delas se deu a partir do momento em que a associação livre passou a ser método de 

trabalho na clínica de Freud na obra A interpretação dos sonhos (1900), com a formulação e 

sistematização teórica do aparelho psíquico. Nesse texto, Freud relaciona o modo de funciona-

mento do psiquismo com o modo de funcionamento dos sonhos. Outra mudança que influenciou 

decididamente o processo interpretativo foi o conceito de transferência, em que o papel do ana-

lista, e sua postura na relação com o paciente, é a de alguém que está totalmente inserido no 

sintoma desse sujeito. Além disso, o desenvolvimento do conceito de pulsão de morte coloca uma 

abertura para o indeterminado no centro do aparelho psíquico. Principalmente, a partir da análise 

dessas três alterações teórico-clínicas, problematizaremos os limites do trabalho interpretativo e 

suas consequências na construção do que se possa chamar de uma verdade do sujeito. Articulare-

mos, então, algumas ideias acerca da interpretação na obra de Freud, com o método hermenêutico 

de Paul Ricoeur. A questão que nos orientará será a do sentido no sonho, que será o ponto de 

articulação entre os dois autores. Se a questão que aproxima os dois autores é a do sentido no 

sonho, a que os separa é a proposta de Ricoeur de restaurar a consciência por meio da técnica 

interpretativa. Michel Foucault critica essa posição de Ricoeur, e a respeito da hermenêutica, 

afirma que o processo interpretativo na modernidade tende a se infinitizar, fazendo com que a 

restauração de uma origem seja remetida para o plano da ficção. Sendo assim, concluímos que o 

estatuto de verdade passa a assumir um caráter efêmero dentro do processo psicanalítico. Michel 

Foucault, nas últimas aulas de seu curso Le pouvoir psychiatrique (1973-1974) – em destaque a 

aula de 6 de fevereiro de 1974 –, focaliza as vicissitudes do jogo de forças que se formava no 

século XIX entre a produção do saber neurológico e a resistência dos histéricos a submeterem-se 

ao poder daquele. Abre-se um caminho para a compreensão do surgimento da psicanálise como 

um novo campo de prosseguimento do conflito mencionado; entre o saber-poder médico e a re-

sistência da histérica. A partir do que trabalha Foucault no curso acima mencionado, pretendo 

direcionar nossa discussão para um importante recurso técnico na prática analítica: a interpretação 

psicanalítica do material trazido pelo paciente. Recurso que, na história da psicanálise, tem sido 

marcado por usos bem distintos. Abordarei estes usos da interpretação à luz de algumas reflexões 

de Foucault sobre as relações de poder (e resistência) entre o detentor do saber e da verdade e 

aquele que deseja sabê-la. Para desenvolver minha crítica sobre a interpretação, torna-se impor-

tante, antes, compreender em que linha de raciocínio se insere o interesse de Foucault pelo estudo 

da relação entre neurologistas e histéricos no período mesmo em que esta relação se forma. Fi-

nalmente, compreendamos do que se trata, na situação de produção da verdade, o embate/jogo 
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político, que Foucault menciona como terceiro modo de produção de verdade. Diferentemente de 

Nietzsche, que em O nascimento da tragédia (NIETZSCHE, 1872), vê nas peças de Eurípides – 

exceto em As Bacantes (EURÍPIDES, 405 a.c.) – uma 'socratização' da tragédia, de tal modo que 

a verdade que se revela no desenrolar da história é uma verdade que pode ser descoberta através 

da razão dialética; uma verdade que vai, aos poucos, se impondo solidamente, de modo irretocável 

e apaziguante. Foucault recorre à peça Íon (id. 414-412 a.c.), do mesmo dramaturgo, para nos 

fazer ver ali algo diferente; tal como Nietzsche, ele ainda detecta no teatro euripidiano a encena-

ção da ascensão da democracia ateniense, da cidadania ateniense, no entanto, reconhece ali, nesta 

peça, a expressão de uma cidadania não exatamente dialética. A verdade que se produz naquela 

história, após o fracasso parcial das possibilidades oraculares e confessionais, se constrói num 

grande jogo de sutis verdades, mentiras, equívocos, interesses, enganos, forças que atraem a aten-

ção e o discurso para um lado, outras para outro, outras ainda para um lado diferente. Em suma, 

é no embate, no entrecruzamento, no choque de discursos, práticas, forças diferentes, que se pro-

duz algo com o valor de verdade. A verdade que se constrói ali é algo entre pessoas, não algo 

transcendental ou algo localizado dentro de alguém. Além do mais, o efeito desta produção de 

verdade é a construção de uma narrativa que vem instaurar uma nova ordem, um novo modo de 

existência daqueles que a experimentam, diferente da catastrófica descoberta da verdade em outra 

tragédia grega bem conhecida dos psicanalistas, Édipo rei (SÓFOCLES, ~ 427 a.C.). 

Palavras-Chave: Verdade; Interpretação; Sigmund Freud; Psicanálise. 

A remissão freudiana à literatura como constitutiva da história da psicanálise 

Ingrid de Mello Vorsatz 

Sabrina Varella Soares 

Arthur Teixeira Pereira 

Penélope Esteves Raposo Mathias 

Universidade Estado do Rio de Janeiro 

Embora os primórdios da psicanálise remetam à prática clínica de Sigmund Freud como 

neurologista ao final do século XIX, período hoje considerado pré-psicanalítico, o próprio criador 

da psicanálise considera que esta nasceu com o século XX, pois o seu marco fundador foi a pu-

blicação de A interpretação de sonhos em 1900. Nesta obra seminal, o autor recorre às tragédias 

Édipo rei, de Sófocles, e Hamlet, de Shakespeare, não com a finalidade de fornecer ilustrações 

para os seus postulados, mas, sim, de utilizá-las na própria fundamentação teórico-clínica de sua 

nova ciência, aquela do inconsciente. Com isso, visa assegurar a universalidade requerida pela 

ciência referente à formulação do complexo de Édipo, enquanto complexo nuclear das neuroses, 

decisivo na constituição do sujeito. Esta elaboração teórico-conceitual demarca um ponto de vi-

rada na démarche freudiana à medida que introduz o desejo inconsciente incestuoso e parricida – 

divisado por Freud em sua prática clínica, bem como em sua autoanálise –, no cerne da teorização 

da clínica psicanalítica. O encontro da psicanálise com a literatura é parte integrante e constitutiva 

da própria história da psicanálise, bem como da fundamentação da teoria da clínica psicanalítica. 

Em sua apreciação da novela Gradiva: uma fantasia pompeiana de Wilhelm Jensen, Freud não 

hesita em afirmar que o poeta/escritor (Dichter) está à frente do psicanalista/cientista no conhe-

cimento da alma (Seele) humana; anos mais tarde, em carta ao médico e escritor vienense Arthur 

Schnitzler, afirma encontrar na obra literária, elementos homólogos aos seus próprios achados 
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clínicos, considerando o autor como o seu duplo (Doppelgänger). Destaca-se a importância que 

Freud atribui à literatura, pois não reconhece seu duplo em outro médico; antes, em um homem 

de letras. Cerca de vinte anos mais tarde, com a teoria da clínica psicanalítica consolidada, Freud 

propõe, no ensaio “A questão da análise leiga”, aquilo que considera indispensável à formação 

do psicanalista, situando a ciência da literatura (Literaturwissenschaft) como um elemento im-

prescindível e um operador teórico-conceitual legítimo, descartando a exigência da formação mé-

dica para a prática da psicanálise. Parece ser, neste sentido, que o psicanalista e o poeta/escritor 

compartilham o mesmo ofício: aquele que a palavra perfaz. O presente trabalho é fruto do projeto 

de pesquisa Psicanálise e literatura: Freud e os clássicos, financiado pelo Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica/PR2/UERJ, tendo por objetivo investigar o estatuto da remissão 

freudiana à literatura no que tange a fundamentação teórico-conceitual da psicanálise ao longo de 

sua história. A metodologia adotada foi o levantamento bibliográfico e revisão narrativa de parte 

da obra freudiana, publicada na Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de 

Sigmund Freud. A análise quantitativa do material verificou um total de 253 (duzentos e cinquenta 

e três) menções de literatura (autores e obras, em grande parte através de citações literais), sendo 

os autores mais citados por Freud: Goethe (oitenta e sete vezes), Shakespeare (oitenta e uma ve-

zes), Fiódor Dostoiévski (trinta e cinco vezes), Sófocles (vinte e cinco vezes) e Schiller (vinte e 

cinco vezes). Os dados colhidos apontam a relevância da literatura como campo que o fundador 

da psicanálise se remete na própria fundamentação de seus conceitos, haja vista o mencionado 

recurso à tragédia sofocliana na teorização referente ao complexo de Édipo, ponto de virada em 

relação à prática e a teoria da clínica freudianas, precursoras da psicanálise. Além da mencionada 

importância que o fundador da psicanálise atribui ao conhecimento que o poeta/escritor parece 

ter da alma humana, infere-se o recurso à literatura como um expediente, não apenas estético ou 

ilustrativo, mas, sim, constitutivo da própria fundamentação teórico-conceitual do campo psica-

nalítico. Mutatis mutandis, a literatura se configura como uma práxis, cujo substrato é comum à 

psicanálise: a articulação linguageira. A linguagem e a palavra ocupam um lugar central na práxis 

psicanalítica, o que fica evidenciado na inferência que Freud efetua, ao longo do arcabouço teó-

rico-clínico do campo psicanalítico ainda em vias de se constituir, das leis do funcionamento 

inconsciente a partir de fenômenos linguageiros: os relatos dos sonhos, os chistes, os lapsos e o 

sintoma neurótico. Desde o nascedouro da psicanálise, no início do então novo século – o século 

XX –, Freud extrai da literatura elementos constitutivos da própria fundamentação de seu novo 

campo teórico-clínico, como campo da palavra e da linguagem e de seus efeitos reais sobre o 

campo do sujeito. 

Palavras-chave: História da psicanálise; Literatura; Teoria da clínica psicanalítica. 

Lecturas de Freud en Argentina, a 100 años de "Más allá del Principio del Placer". 

Luis Cesar Sanfelippo 

Universidad de Buenos Aires 

El valor y el sentido de un texto o de una “obra” no dependen únicamente de su contenido 

o de su autor sino también de las lecturas que se proponen para abordarlos en distintos tiempos y 

lugares. A su vez, estudiar históricamente las lecturas de un texto supone abrir interrogantes que 

no se desprenden directamente del escrito, tales como, ¿quiénes lo leían?, ¿en qué idioma?, ¿qué 

ediciones utilizaban?, ¿en qué marco institucional se producían las lecturas?, ¿desde qué marco 
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epistémico lo abordaban? Hasta el momento, no se ha llevado a cabo una investigación histórica 

sería sobre los modos en que han sido leídos los textos freudianos en Argentina. El propósito 

principal de este trabajo consiste en indagar las características principales de algunas de las lec-

turas de Freud que han tenido más relevancia en Argentina y, en particular, en Buenos Aires. Para 

ello, se tomaran aportes de la historia intelectual y los estudios de recepción. Estas herramientas 

metodológicas permitirán indagar las lecturas y entrelazar factores textuales y extra-textuales re-

levantes para la historia del psicoanálisis en la Argentina a partir de la consideración de elementos 

habitualmente desatendidos por las historias tradicionales, tales como las editoriales que publica-

ban los textos, las traducciones utilizadas, la pertenencia institucional de los lectores, el lugar 

diferencial en el campo de quienes proponían cada una de las lecturas, las nociones y categorías 

desde donde interpretaban los textos. A partir de este marco teórico-metodológico, intentaremos 

mencionar las características principales de las lecturas de Freud anteriores a la institucionaliza-

ción del psicoanálisis, y los modos en que se leyeron los textos freudianos en la Asociación Psi-

coanalítica Argentina durante los años ‘50 y ‘60, así como también los nuevos sesgos de lectura 

a partir de la recepción del lacanismo en ese país y los trabajos de Oscar Masotta. Luego, nos 

detendremos particularmente en una nueva interpretación de la obra freudiana introducida en la 

década de 1980 a través de los textos y de la tarea docente de Juan Carlos Cosentino. Esa lectura 

se caracterizaba por considerar al texto “Más allá del principio del placer” (Freud, 1920) como 

un “giro”, una ruptura que conduciría a leer retroactivamente los escritos anteriores como “ante-

cedentes”. Esta interpretación, por entonces original, tuvo gran impacto y relevancia en Buenos 

Aires, no sólo por su mayor o menor grado de pertinencia epistémica sino también por el lugar 

clave que ocupaba Cosentino en la carrera de Psicología de la UBA, al ser nombrado profesor 

titular de la asignatura anual “Psicoanálisis: Freud” y ejercer ese cargo entre 1986 y 2005. De esta 

manera, la lectura de Cosentino se habría constituido en la puerta de entrada al psicoanálisis para 

varias generaciones de psicólogos psicoanalistas de Buenos Aires. Finalmente, se intentará ubicar 

tres grandes líneas de investigación futuras que se desprenden de este trabajo. Primero, un posible 

cuestionamiento a la hipótesis de que el texto de 1920 constituiría un giro conceptual o una ruptura 

con textos anteriores. Segundo, la pregunta por eventuales lecturas de Freud posteriores a las 

abordadas en este trabajo. Finalmente, la indagación por el alcance y las consecuencias en la 

interpretación de los textos freudianos de recientes proyectos de edición, traducción e investiga-

ción sobre el “archivo Freud”. 

Palabras claves: lecturas, Freud, historia del psicoanálisis, Argentina. 

O conceito de representação e os primórdios da psicanálise: influências epistemológicas 
e desdobramentos teóricos 

Rafaella Nóbrega Esch de Andrade 

Ingrid Vorsatz 

Rafaela Antunes Fernandes Petrone 

Universidade Estado do Rio de Janeiro 

O conceito de representação (Vorstellung) é um dos mais centrais da teoria freudiana, atra-

vés dele, Freud elaborou uma teorização para o fenômeno histérico, e a partir do posterior desdo-

bramento em representação-palavra (Wortvorstellung) e representação-coisa (Dingvorstellung), 

sistematizou os conceitos de inconsciente, pulsão e recalque. Considerando a problemática da 
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suposta filiação de Freud à psicologia associacionista, no que tange ao conceito de representação 

e sua centralidade na teoria psicanalítica, o presente trabalho visa investigar o modo como Freud 

se apropriou desse conceito e seus desdobramentos para a teoria da clínica psicanalítica. Realizou-

se o levantamento bibliográfico referente ao tema e a revisão narrativa da literatura específica. 

Busca-se os referenciais teóricos associacionistas no campo da Psicologia, cotejando-os com o 

encaminhamento freudiano inicial e com as teorias que foram objeto de suas críticas, para então 

analisar os desdobramentos e avanços teóricos do conceito de representação na psicanálise. Trata-

se de parte integrante da pesquisa de mestrado da primeira autora, financiada pela CAPES. O 

conceito de representação encontra-se na base dos conceitos fundamentais da psicanálise: pulsão, 

inconsciente, transferência e recalque. Sua primeira formulação por Freud data de 1891, na mo-

nografia “Sobre a concepção das afasias”, escrita com o objetivo de refutar as teorias neurológicas 

vigentes à época a propósito do fenômeno afásico. Estas eram fundamentadas em uma concepção 

mais geral sobre o funcionamento do cérebro, a saber, o localizacionismo, que postulava que as 

funções do sistema nervoso seriam atribuídas a áreas anatômicas específicas. A doutrina locali-

zacionista e as teorias sobre as afasias, dela decorrentes, continham implicitamente uma noção de 

representação que as fundamentava. Essa noção foi extraída do campo da psicologia, especifica-

mente da psicologia associacionista. A partir do modelo psicológico associativo, a formação dos 

processos de linguagem era compreendida através da recepção de impressões sensoriais. Estas, 

ao serem transmitidas ao córtex cerebral, causariam alterações neuronais que resultariam no cor-

relato fisiológico das representações mentais. Subjacente a essa hipótese sobre o funcionamento 

da linguagem, encontrava-se a suposição de uma natureza compartilhada entre os domínios fisi-

ológico e psicológico, estabelecida de modo arbitrário e considerada por Freud como um equívoco 

conceitual. Ele revisou a noção de representação subjacente a essas teorias, indicando suas incon-

gruências e propondo outro entendimento para o conceito de representação na concepção dos 

distúrbios de linguagem. Extraiu o conceito de representação do campo da Psicologia, sendo in-

fluenciado pelas teorias de David Hartley, fundador da escola associacionista, e John Stuart Mill, 

filósofo que avançou em relação às proposições de Hartley. Freud postulou a necessidade de se-

parar ambos os campos fisiológico e psicológico, recorrendo ao conceito de paralelismo psicofí-

sico e à doutrina da concomitância de Hughlings Jackson, segundo a qual, os estados mentais e 

os nervosos ocorreriam paralelamente, sem interferência de um sobre o outro. Com isso, foi capaz 

de isolar seu objeto de estudo, o aspecto psicológico da linguagem. Contudo, manteve-se alinhado 

à psicologia de seu tempo ao identificar a representação à consciência; logo, o psiquismo à cons-

ciência. As considerações freudianas tecidas em 1891 prepararam o terreno epistemológico sobre 

o qual a psicanálise veio a se assentar. Em 1895, Freud desvincula representação e consciência e 

a inconsciência passa a ser o estatuto original das representações. Este conceito reaparece como 

um elemento central em A interpretação dos sonhos (1900), obra considerada inaugural da psica-

nálise, bem como nos artigos metapsicológicos de 1915, que se torna essencial para a fundamen-

tação dos conceitos de pulsão, inconsciente e recalque. Assim, Freud afasta-se progressivamente 

da visão clássica de representação que se encontrava nas teorias psicológicas de seu tempo. Um 

dos representantes psíquicos (Vorstellungrepräsentanz) da pulsão (Trieb), conceito limítrofe en-

tre o somático e o psíquico tal como postulado por Freud, deixa de estar correlacionado a um 

referente, e passa ser considerado constitutivo da realidade psíquica, irredutível à realidade mate-

rial. O psiquismo passa a ser entendido como uma trama de articulações representacionais nas 
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quais a palavra não remete a um referente; antes, constitui uma rede associativa, formada a partir 

de processos inconscientes. 

Palavras-chave: Psicanálise; Representação; Associacionismo; Afasias; Epistemologia. 

Circulação da Psicanálise nas Histórias em Quadrinhos nos Estados Unidos em Meados 
do Século XX 

Diego Luiz dos Santos 

Casa de Oswaldo Cruz (Fiocruz) 

O objetivo desta comunicação é promover um debate sobre a circulação das ideias psica-

nalíticas nos Estados Unidos da América (EUA) em meados do século XX e a apropriação destas 

ideias pelos meios da cultura pop local, em especial as histórias em quadrinhos (HQs).O trabalho 

aqui apresentado relaciona-se à pesquisa de doutorado intitulada provisoriamente como “O divã 

nos quadrinhos: uma história da circulação e apropriação da psicanálise pela cultura pop estadu-

nidense”, realizada no Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde, da Casa 

de Oswaldo Cruz/Fiocruz. Na pesquisa, analiso HQs publicadas na segunda metade do século 

XX, investigando como ideias psicanalíticas foram apropriadas ativamente por diferentes atores 

sociais, a ponto de impactar nas subjetividades e se traduzir em orientação para os cuidados-de-

si dos sujeitos.Entre as décadas de 1950 e 1980, a psicanálise foi o principal paradigma da psi-

quiatria estadunidense, porém, sua circulação se deu muito além dos meios científicos, levando-

a gozar de grande respaldo em diversas esferas artísticas e culturais – como a literatura e o cinema 

– e a circular amplamente entre as massas e as HQs, como demonstro, cumpriram um importante 

papel nesta circulação.Os quadrinhos têm ocupado um espaço cada vez maior na historiografia 

por serem considerados veículos capazes de produzir e fazer circular ideias e ideologias, contudo, 

no que diz respeito a história dos saberes psi, este meio cultural ainda é pouco explorado. Como 

as HQs por mim abordadas foram escritas por artistas sem qualquer formação médica ou psica-

nalítica, sua análise permite a entrada em cena de novos atores, cuja ação social se faz de grande 

importância para as reflexões acerca de tais saberes. Além disso, analisar como estas narrativas 

atravessam ou são atravessadas por estes discursos, torna possível compreender de que maneira a 

dinâmica dos saberes psi reflete na produção de subjetividade. Apresento o caso da revista em 

quadrinhos de ficção intitulada “Psychoanalysis”, que foi publicada bimestralmente em quatro 

edições, pela editora estadunidense EC Comics, no ano de 1955. A criação da revista se deu em 

um momento em que as editoras de HQs do país passavam por uma censura, após serem apontadas 

por autoridades conservadoras como um dos fatores responsáveis pela delinquência juvenil; HQs 

de terror e temas como violência e sexualidade foram proibidas e muitas editoras tiveram de pro-

mover uma drástica mudança em seus roteiros, uma delas foi a EC Comics, cujas revistas reuniam 

praticamente todos os temas censurados. Foi em busca de novos temas que garantissem a sobre-

vivência da editora que surgiu a revista “Psychoanalysis” e ainda que não tenha feito tanto sucesso 

quanto as histórias de terror, sendo cancelada após a quarta edição, o fato de a psicanálise consti-

tuir seu tema principal, colocando-a nos limites do que era aceito pela sociedade, diz muito sobre 

o valor social atribuído a este saber. O tema não só foi aceito como um assunto digno de circular 

entre as famílias do país, como também foi considerado uma das possibilidades de salvação da 

editora. “Psychoanalysis” teve arte de Jack Kamen, coloração de Marie Severin e roteiro de Ro-

bert Bernstein e conta a história de um psiquiatra (cujo nome não é revelado) e seus esforços na 
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resolução dos casos de três pacientes. O processo atravessa as quatro edições da revista, sendo 

cada edição o equivalente a uma sessão de cada um deles. No enredo, a psicanálise é apresentada 

como a solução ou cura para os pacientes: um garoto que roubou um relógio, uma mulher que 

sofria com fortes dores de cabeça e um homem que tinha desmaios. Muitas vezes, o psiquiatra 

aparece esclarecendo aos pacientes (e consequentemente ao leitor) algo relacionado à teoria psi-

canalítica, como a interpretação de sonhos ou a incidência de doenças psicossomáticas, dando um 

caráter didático ou informativo à HQ. Além disso, cada edição traz um texto de uma única página 

que busca explicar um pouco da história da psicanálise, como o texto “O Homem de Viena”, na 

primeira edição da revista, que apresenta Sigmund Freud. O enredo de “Psychoanalysis” possui 

um tom semelhante ao de um conto de mistérios no qual o psiquiatra, tal qual um detetive, busca 

na fala dos pacientes pistas e vestígios que o levem a decifrar a origem de seus conflitos. Vale 

lembrar que, neste período, muitas HQs de super-heróis haviam sido censuradas e o que podemos 

observar aqui é tentativa de construir um novo tipo de herói: um herói da mente. A narrativa da 

HQ reflete o tom de otimismo em relação aos conceitos psicanalíticos que ocuparam um grande 

espaço na sociedade norte-americana durante boa parte do século XX, o que coaduna com o es-

pírito deste tempo. A revista “Psychoanalysis” é uma rica fonte de estudos para se compreender 

a circulação da psicanálise na sociedade estadunidense de meados do século XX e, assim como 

diversas outras HQs, tem muito a contribuir à história dos saberes psi e a história das ciências de 

modo geral. 

Palavras-chave: História da Psicanálise; Histórias em Quadrinhos; Circulação da Psicanálise; 

Saberes Psi; Cultura Pop 

Ensaio historiográfico sobre amizade nas cartas de Freud e Jung nos contextos do con-
gresso de Salzburgo (1907-1908) 

Fernanda Dayara Salamon 

Universidade Estadual de Londrina 

O Congresso de Salzburgo, proposto por Jung na carta de 30 de novembro de 1907, deixaria 

Freud “muito orgulhoso”, segundo sua resposta em 8 de dezembro de 1907. Esse encontro, o 

primeiro organizado pelos dois médicos e Primeiro Congresso Internacional de Psicanálise, defi-

niu caminhos importantes para o desenvolvimento do projeto comum que tinham no momento: a 

consolidação e a disseminação da psicanálise. O objetivo deste trabalho é analisar a amizade e 

suas emoções no entorno da preparação, execução e encaminhamentos deste encontro, ocorrido 

no dia 27 de abril de 1908, que contou com quarenta e dois participantes e com apresentação de 

nove trabalhos, entre eles, o de Jung sobre Demência Precoce e o de Freud sobre Histórico Clí-

nico. A fonte agrega cartas trocadas entre Freud e Jung desde 1906 até 1923, em uma publicação 

de 1976, organizada por William McGuirre e publicada no Brasil pela Editora Imago, traduzida 

por Leonardo Fróes e Eudoro Augusto Macieira de Souza. Para realizar nosso objetivo, utilizare-

mos reflexões teórico-metodológicas do campo da História das Emoções (SCHEER, M, 2014; 

SCMIDT, 2014), com vistas a analisar historicamente inclinações emocionais dentro do eixo da 

amizade na documentação epistolar. É possível observar, através do período que envolve esse 

evento, o estabelecimento de afetos iniciais que permearão a consolidação da amizade nos anos 

posteriores, como por exemplo, o início de uma cumplicidade e as ocorrências de expectativas 

e/ou alegria diante dos acontecimentos sobre a causa psicanalítica. Selecionaremos, dentro da 
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correspondência, toda menção ao encontro de Salzburgo e separaremos os afetos mobilizados 

com as expectativas do primeiro encontro de caráter majoritariamente profissional, analisando de 

que modo isso colaborou para os encaminhamentos das reflexões analíticas futuras. Pensar ami-

zade dentro de uma História da Psicologia – no contexto do vínculo entre Freud e Jung – mobili-

zou nossos esforços a repensar essa afinidade que compõe a vida humana e a importância que os 

pesquisadores têm dado a esse modo de se relacionar, que é isento de obrigações, cheio de espon-

taneidade, alimentada pela presença de um Outro que não é nem familiar, nem conjugal, mas 

dessemelhante, o que torna a amizade múltipla e fonte de interesse para o historiador, principal-

mente por seu caráter espontâneo. Por vezes, amizade não determina o curso da trajetória profis-

sional, mas esse não foi o caso dos médicos, por meio de cartas, o contato entre eles se tornou 

uma amizade complexa, detentora de oportunidades para ambos os lados, terminando por enca-

minhar seus legados de modos particulares, em caminhos distintos, que frutificaram a Psicanálise 

e a Psicologia Analítica. Emoções de Freud foram mobilizadas a despeito de uma colaboração 

incisiva e dedicada de Jung nestes anos, que também satisfazia suas próprias demandas emocio-

nais, transformando uma amizade, inicialmente política e detentora de interesses práticos, em uma 

amizade como estética da existência, onde o sujeito se realiza na companhia e na troca de experi-

ência com o outro, funcionando como uma técnica de si: a amizade como uma prática de bem-

estar para quem escolhe, exerce e cultiva este modo de se relacionar. (ORTEGA, 1999). 

Palavras-chave: Freud, Jung; História da Psicologia; História da Psicanálise; História da 

Amizade. 

¿Cuantos orgasmos femeninos hay? Los Discursos del psicoanálisis argentino en el marco 
de los debates del feminismo y la sexología. 

Jorge Eduardo Visca 

Universidad Nacional de Mar del Plata 

A fines del siglo XIX la sexualidad humana comienza a ser objeto de estudio científico por 

diferentes disciplinas que conformaron una matriz biomédica que comenzó a analizar científica-

mente (tipificar, clasificar, observar) conductas otrora silenciadas o relegadas a la literatura. En 

este dispositivo sobre la sexualidad, propio del mundo occidental y de los grandes centros de 

producción de conocimiento científico como Alemania y Francia, van a coexistir tres campos de 

saber: la psiquiatría, el psicoanálisis y la sexología. La sexología se desarrolla, principalmente en 

Alemania, con dos perspectivas contrapuestas. Una caracterizada por una psicopatologización de 

la sexualidad representada por Richard Von Krafft-Ebbing y otra llevada adelante especialmente 

por Magnus Hirschfeld, y su Instituto de Ciencia Sexual, destruido por los nazis en la década de 

1930. En el contexto de victorianismo centroeuropeo también hizo su aparición el psicoanálisis. 

En relación al desarrollo de la sexualidad femenina este nuevo discurso le da importancia a la 

envidia del pene, planteando que las mujeres que permanecen en el placer del clítoris y no pueden 

trasladar la libido al órgano sexual femenino por excelencia, la vagina, son mujeres sexualmente 

infantiles e insatisfechas. Según Laqueur (1994) hasta 1905 existía solo un orgasmo, y era el 

producido por la estimulación del clítoris, esto se planteaba en cientos de textos académicos y no 

académicos o populares. Sólo a partir de principios de siglo XX se planteó la existencia de dos 

orgasmos de diferente jerarquía. Ante esta idea que tuvo mucha pregnancia en el psicoanálisis, 

surgieron dos posiciones que rompieron con la hegemonía del planteo del orgasmo vaginal como 
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parámetro de normalidad, una de ellas fue la perspectiva del feminismo de segunda ola y otra 

estuvo representada en las investigaciones de Alfred Kinsey (1948, 1953) sobre el comporta-

miento y de William Masters y Virgina Johnson (1966) sobre la respuesta sexual humana.En 

Argentina, el psicoanálisis tuvo un considerable desarrollo como discurso no solo médico sino 

como modo de interpretación de distintas esferas de la vida. Los psicoanalistas que pertenecían a 

la Asociación Psicoanalítica Argentina, por su status y reconocimiento social y cultural, tenían 

autoridad epistémica a la hora de hablar sobre temas relevantes relacionados con la sexualidad. 

Han escrito sobre homosexualidad, disfunciones sexuales, parafilias, inversión sexual, masturba-

ción, maternidad, placer sexual, entre otros temas. De esta forma estos discursos de los personajes 

de la APA, aquellos que tuvieron cargos directivos o el status de analistas didactas han marcado 

a lo largo de los casi treinta años de hegemonía de la institución, criterios de normalidad y pato-

logía en relación a orientaciones, identidades, prácticas y deseos sexuales (Langer, 1951; Os-

trovsky, Marín & Alfonso, 2017; Rascovsky, 1974; Salerno, 1967).A los efectos de ilustrar la 

concepción sobre el orgasmo femenino sostenida en dicho espacio, en el presente trabajo anali-

zaremos fuentes de tres personalidades pertenecientes a la APA: Marie Langer, Arnaldo Ras-

covsky y Enrique Salerno para mostrar la relativa independencia que mostraban dichos desarro-

llos respecto de los debates internacionales librados por el feminismo y la sexología. Dicho aná-

lisis muestra como la conformación de campos de saber-poder-verdad en un determinado contexto 

puede conllevar efectos de patologización y estigmatización de la sexualidad contribuyendo a 

imágenes fragilizantes de lo femenino. 

Palabras clave: orgasmo femenino, psicoanálisis, Argentina, debates internacionales. 

A pré-história da psicanálise e a fantasia como ponto de inflexão na teoria da clínica 
freudiana 

Renata Dahwache Martins 

Ingrid Vorsatz 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Frente ao enigma posto pela histeria à medicina da época, Sigmund Freud (1856 -1939) se 

depara com a questão da veracidade do relato das pacientes no início de sua prática clínica como 

neurologista. As histéricas eram consideradas simuladoras de sintomas por grande parte dos mé-

dicos ao final do século XIX. Ao entrever o conteúdo sexual das lembranças infantis consideradas 

traumáticas, Freud revisa a teoria do trauma formulando a teoria da sedução. Esta supõe a ocor-

rência de uma sedução precoce por parte de um adulto – geralmente o pai, conforme os vívidos 

relatos das pacientes –, à qual era atribuída a etiologia das neuroses. Freud passa a considerar 

estas cenas de conteúdo sexual a título de fantasias. Constata que estas se erigem frente a um 

conteúdo traumático e, a partir de então, a fantasia é considerada como uma ficção protetora. A 

emergente noção de fantasia (Phantasie), a um só tempo constatação clínica e constructo teórico, 

leva Freud a revisar a teoria da sedução, que havia se mostrado inconsistente ao defrontar-se com 

a indistinção entre realidade e ficção no inconsciente. Foi preciso rever a teoria e assentar a clínica 

sobre novas bases. A noção de fantasia como realidade psíquica se impunha a partir dos efeitos 

reais que produzia, isto é, através do próprio sintoma histérico, abrindo caminho para a investiga-

ção desta realidade outra, inconsciente. Através de uma revisão bibliográfica narrativa, o presente 

trabalho tem como objetivo retomar o percurso teórico-clínico de Freud no período considerado 
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como sendo a pré-história da psicanálise até a formulação do conceito de Inconsciente, marco da 

fundação do campo psicanalítico. Visa discutir a construção da noção de fantasia enquanto ponto 

de inflexão no pensamento e na prática clínica freudianos. Em 1894, Freud elabora a sua teoriza-

ção sobre as então chamadas neuropsicoses, baseada em seus achados clínicos a partir dos meca-

nismos psíquicos de defesa que atuam devido a um trauma psíquico. Nesse momento, Freud ainda 

não faz uma afirmação categórica sobre o papel da sexualidade na etiologia da histeria, apesar de 

assinalar sua importância. Em 1896, a sexualidade passa a ser considerada como condição etioló-

gica das neuroses. Assim, Freud se desvia radicalmente das principais hipóteses sobre a etiologia 

da histeria de sua época, tais como a hereditariedade, a degenerescência, ou ainda, uma lesão 

orgânica. Freud admite a ocorrência de uma sedução por parte do pai, como elemento determi-

nante da etiologia nas neuroses, constitutiva da própria cena traumática. A teoria da sedução pre-

tende isolar o caráter sexual da etiologia das neuroses e situar a gênese dos mecanismos de defesa 

decorrentes da própria cena de sedução. Nesta, o sujeito sofreria passivamente uma experiência 

de conteúdo sexual cujo agente seria uma criança mais velha ou ainda um adulto – em geral o pai. 

Este é o cerne da teoria da sedução, porém, em 21 de setembro de 1897, em carta a Wilhelm Fliess 

que se tornaria paradigmática, Freud confessa ao amigo não mais acreditar em sua neurótica (te-

oria das neuroses). É levado a reconsiderar a teoria de sedução ao constatar a impossibilidade de 

atribuir ao pai (de seus pacientes, sem excluir o seu próprio), em todos os casos, um diagnóstico 

de perversão. Isto caracterizaria um contrassenso, posto que a ocorrência de perversões teria que 

manifestar-se em maior número em relação à histeria, que dela resultaria. Freud se depara com a 

falta de indicações de realidade no inconsciente, sendo impossível distinguir realidade e ficção, 

constatação que fornece o solo para a elaboração da noção de fantasia. A referida carta se revela 

paradigmática tanto por expor o percurso do ávido pesquisador, se encontrando com as dificulda-

des e obstáculos inerentes ao trabalho teórico-conceitual, como por evidenciar o ponto do qual 

partira para fundamentar a clínica da histeria, afirmando a soberania do fato clínico em relação à 

teorização. Considerando que o sintoma histérico surge da reativação de um trauma ocorrido na 

infância, Freud não mediu esforços para encontrar o substrato de realidade em cada situação clí-

nica. A clínica, soberana, revelava através do relato de seus pacientes os efeitos traumáticos da-

quelas cenas, supostamente ocorridas. A virada teórico-conceitual de 1897 concerne ao indiscer-

nimento entre realidade e ficção no inconsciente quando a efetividade da realidade psíquica é 

postulada, o que leva Freud a sustentar, avant la lettre, o funcionamento inconsciente e seus efei-

tos reais. Com o advento da noção de fantasia, a problemática referente à realidade psíquica passa 

a ter um papel central na teoria da clínica psicanalítica e na futura formulação do conceito de 

Inconsciente, em 1900. 

Palavras-chave: Pré-história da psicanálise; Fantasia; Realidade psíquica; Teoria da clínica 

psicanalítica. 

O Embate Entre Freud e Janet 

Yuri Pereira Antunes Vieira 

Universidade Federal Fluminense 

Sigmund Freud e Pierre Janet foram dois personagens importantes para a psicologia na 

virada do século XIX para o XX. Suas trajetórias se cruzaram durante uma extensa parcela de 

suas vidas, contatos marcados por uma relação inicialmente de diálogo e elogios, mas 
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posteriormente de conflitos e críticas. O embate dos autores se inicia com algumas divergências 

teóricas durante o início da década de 1890 e ganha um novo teor com as acusações de plágio que 

Janet faz a Freud em 1913, momento em que Janet se coloca como um anti-freudiano. Ele se 

estende até 1937, dois anos antes da morte de Freud, data do último e fatídico episódio os envol-

vendo, quando Janet viaja para Viena e bate na porta do austríaco. Os pontos de convergência 

entre os autores incluem: a tutoria de Charcot na Salpêtrière; o interesse pelas psicopatologias; a 

teorização sobre os mecanismos psicopatológicos; o destaque dado ao caráter inconsciente das 

psicopatologias; relevância dada aos eventos traumáticos; e a elaboração de formas de tratamento 

para estas patologias da época. Considerando estas interseções, que constituem parte da argumen-

tação dos que acusam Freud de ter se apropriado das ideais de Janet, psicanalistas e outros pes-

quisadores produziram diversas obras para diferenciar e defender a teoria freudiana, ressaltando 

sua originalidade e independência. Este é o teor de grande parte das obras produzidas sobre o 

assunto. Aquim se tem o objetivo de discorrer sobre esta relação de Janet e Freud, dando mais 

destaque a retratação dos eventos que os envolvem, e menos para uma comparação de suas teorias, 

visto que uma abordagem histórica é pouco presente nas produções que circundam o tema. Os 

autores também serão utilizados para uma contextualização sobre a história da psicologia, uma 

vez que eles estabelecem diversas articulações com acontecimentos e outras importantes figuras 

deste período, possibilitando um vislumbre das configurações do campo durante o respectivo re-

corte temporal. Um segundo objetivo é o de fazer uma apresentação de quem foi Pierre Janet, 

personagem que, embora seja importante, não é muito abordado nos trabalhos de história de psi-

cologia no Brasil. O francês foi tanto um representante da psicologia que se desenvolveu em meio 

aos tratados filosóficos franceses do século XIX, quanto da psicologia psicopatológica, que bus-

cou compreender sobre os processos psíquicos humanos através das investigações sobre as psi-

copatologias. Ele foi fundamental para a construção de uma “psicologia médica aplicada” – de-

signação do autor –, elaborando tratamentos para diversas psicopatologias, respaldado por suas 

próprias teorias sobre o funcionamento do psiquismo, que se utilizavam de conceitos como: de-

sagregação psíquica; síntese; e complexos cognitivos-emocionais. Este trabalho foi construído 

em cima de leitura de fontes secundárias encontradas em português, inglês e francês, de modo a 

comparar as abordagens dos eventos e suas narrativas. As discussões circundam a relação dos 

autores e de suas ideias, especificamente no que tange aos pontos de divergência e conflito entre 

elas, retratando episódios onde faziam menções diretas um ao outro. Também se dissertará, atra-

vés da figura de Janet, sobre a história da psicologia francesa do recorte temporal estabelecido. 

Palavras chave: Pierre Janet; Sigmund Freud; Virada do Século XIX-XX; História das 

Psicopatologias; História da Psicologia Francesa. 

The essay “The Pornography of Death” (1955) by Geoffrey Gorer and its role in the 
early history of death studies. 

Irina Romanova 

Independent Researcher 

In October 1955 the essay titled “The Pornography of Death” by Geoffrey Gorer, a British 

anthropologist and public intellectual, was published in the conservative Encounter magazine. 

The essay was intended for the general educated reader and contained the idea of taboo on natural 

death that allegedly characterized the Western society of the time. This idea was used in the essay 
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to initiate discussion on violence in mass culture that was labeled by the author “the pornography 

of death”. The essay by Geoffrey Gorer passed almost unnoticed by the scholarly community with 

the exception of Herman Feifel, an American clinical psychologist and one of the founding fathers 

of the modern death studies. Feifel actively promoted the essay and the idea of the Western taboo 

on death that it contained. During the first decade after its publication, the essay was quoted in 

the scholarly literature solely by Herman Feifel, who legitimized the essay as a part of scholarly 

discourse on death. By the 1970s “The Pornography of Death” started being perceived as one of 

the key thanatological texts and was included in the accounts of the early history of the discipline 

along with the scholarly books and articles on the subject (Pine, 1977; Doka, 2003; Bryant, 2007). 

This paper discusses how the essay “The Pornography of Death”, published in the general interest 

magazine and not intended for scholarly audience became an important part of the history of the 

academic discipline of thanatology and suggests reasons for it. Methods of critical discourse anal-

ysis (Van Dijk, 1991) and discursive and rhetorical psychology (Billig 1987; 1991; Potter and 

Wetherell, 1987)) were used in order to consider how the essay “The Pornography of Death” and 

its ideas were represented in the early works of Herman Feifel. In this paper I discuss firstly how 

the essay and its author, Geoffrey Gorer, were constructed in the unpublished paper delivered by 

Herman Feifel at the 1956 APA symposium “The Concept Death and Its Relation to Behavior”, 

which he organized and chaired. Then I analyze how this representation of the essay was trans-

formed in the later publications by Feifel, namely in his early essay published in the volume 

“Clues to suicide” (1957) and in his contribution to the 1959 volume “The Meaning of Death”, 

the seminal book that marked the birth of thanatology as an academic discipline. Finally, I argue 

that the construction of the essay “The Pornography of Death” as a scholarly text and Gorer as a 

conventional academic in the early publications by Feifel was an important step in the promotion 

of the idea of the Western repression of death. This idea was introduced to the scholarly discourse 

on death and dying by Herman Feifel, advocated in his published works and interviews and later 

became a part of the “origin myth” of the discipline. “Breaking the taboo on death” was consid-

ered to be Feifel’s main contribution to the field as it was stressed in the citation of his 1988 

Award from the American Psychological Association. The promotion of the idea of the Western 

taboo on death in the early articles by Herman Feifel contributed to his ethos as a pioneering 

researcher in his field and also might have served the purpose of promotion of the discipline of 

death studies he was trying to establish. This has wider implications for understanding how the 

discipline of thanatology was founded. 

Keywords: thanatology, death studies, “The Pornography of Death”, Geoffrey Gorer, Herman 

Feifel 

La evaluación de la memoria en los inicios de la orientación y selección profesional en la 
Argentina: entre la tradición experimental y la psicología aplicada (1920- 1947) 

Aimé Lescano 

Ana María Talak 

Universidad Nacional de La Plata 

En la Argentina el uso de la psicotecnia y la orientación profesional constituyeron una de 

las formas de la temprana profesionalización de la psicología a partir de mediados de la década 

del 20, ligada al uso de herramientas psicológicas principalmente en el ámbito fabril y educativo. 
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La primera institución en el país dedicada a estos saberes fue el Instituto de Psicotécnica y Orien-

tación Profesional, creado en Buenos Aires en 1925 como una entidad estatal. Los destinatarios 

de las intervenciones de la institución eran principalmente los jóvenes de ambos sexos próximos 

a egresar de la escuela primaria o secundaria. Con el correr de los años, el instituto desarrollaría 

actividades ligadas a la aplicación industrial de la psicotécnica desarrollando tareas de selección 

profesional en diversas empresas privadas (compañías de electricidad, textiles y tejidos, calzado, 

molinos harineros y talleres metalúrgicos, entre otras) y entidades dependientes del estado (entre 

las dependencias estatales que utilizaron los servicios del instituto de modo regular figuraron el 

Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Justicia, y el Ejército Nacional).El proyecto del 

instituto había sido diagramado por Carlos Jesinghaus, luego de haber relevado y estudiado varios 

institutos europeos en carácter de representante honorífico del Ministerio de Instrucción Pública 

argentino. Jesinghaus, que había sido dirigido por Wundt en Alemania y arribado a la Argentina 

para desempeñarse como docente, desarrolló dos líneas de trabajo en sus publicaciones en la Ar-

gentina. Por un lado, una línea experimental en la que recuperaría parte de su trabajo doctoral 

vinculado a la metodología para la investigación de la memoria; por otro, una línea aplicada vin-

culada con los desarrollos a partir de su trabajo en el Instituto de Psicotécnica y Orientación Pro-

fesional, del cual sería director. El objetivo del presente trabajo es analizar cómo se articularon 

las teorías sobre la memoria con las prácticas psicotécnicas en la Argentina, a partir del vínculo 

entre estas dos líneas de trabajo y la tematización de la memoria en el Instituto de Psicotécnica y 

Orientación Profesional.En relación a la línea experimental, Jesinghaus ubicó a la memoria dentro 

del estudio de las disposiciones, sosteniendo una mirada crítica respecto a la posibilidad de com-

paración entre los resultados obtenidos a partir de las metodologías experimentales disponibles 

para su medición. Dado que no podía afirmarse que las diferentes pruebas abordaran los mismos 

procesos, para el autor la comparación cuantitativa de los métodos debía completarse con un es-

tudio cualitativo de los procesos de aprendizaje involucrados en las tareas de memoria. En rela-

ción a la selección y orientación profesional, incluyó a la memoria dentro de las aptitudes a ser 

evaluadas en los sujetos señalando la necesidad de planificar evaluaciones en ambientes naturales 

como el escolar, en contraposición a la artificialidad de las condiciones de laboratorio. Desde la 

actividad del instituto se destacó que la memoria como concepto como concepto constituía una 

calificación genérica para referir a un proceso psíquico compuesto de diferentes formas recorda-

tivas, y que su evaluación dentro de los procesos de orientación y selección profesional debía 

desarrollarse a partir del uso de test globales o ergológicos, en los que los sujetos pudiesen desa-

rrollar tareas con características similares al posterior desempeño en sus tareas profesionales.En 

cuanto a las prácticas de orientación y selección desarrolladas, la evaluación de la memoria se 

incluyó dentro del examen de la inteligencia. Se discriminó que para el examen de la inteligencia 

práctica debía evaluarse la memoria fisionómica, la memoria de formas y la memoria de órdenes 

verbales; mientras que para el examen de la inteligencia abstracta debía evaluarse el reconoci-

miento de números y la identificación de nombres. Por último, destacaron la necesidad de exá-

menes especiales destinados a evaluar capacidades relevantes para profesiones específicas, por 

ejemplo para la selección de agentes para la policía, el examen especial de la capacidad de exac-

titud de testimonio.Conclusiones: Se muestra que la línea experimental fue utilizada parcialmente 

en las evaluaciones psicotécnicas, dado que se privilegió la evaluación de los usos de la memoria 

en situaciones más ecológicas. Varias décadas antes de que la psicología cognitiva 
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conceptualizara a la memoria como un constructo no unitario, la evaluación de la memoria en el 

trabajo desarrollado por el instituto distinguió tipos de memoria en función de sus usos en las 

actividades profesionales, lo cual da cuenta de la importancia de los fines prácticos para la eva-

luación de las funciones psicológicas. 

Palabras clave: memoria, psicología aplicada, Jesinghaus, Historia de la psicología, Argentina. 

La familia como objeto de intervención psi entre Estados Unidos y Argentina a través del 
genograma (1970-1988) 

Florencia Adriana Macchioli 

Universidad de Buenos Aires 

El trabajo se enmarca en el proyecto UBACYT 2018-2021 “Centros y periferias: circula-

ción, recepción y transformación de saberes de la psicología, psiquiatría y psicoanálisis en la Ar-

gentina (1900-1990)”. Allí se plantean dos objetivos: 1) la elucidación de las nociones de “centro” 

y “periferia”; 2) el uso de esas categorías para el análisis de procesos históricos concretos. En esta 

dirección, se analiza a la familia como objeto de intervención “psi” entre frontera. El objetivo 

específico de este trabajo propone ubicar al genograma como el instrumento gráfico más utilizado 

y difundido en la terapia familiar a partir de los setenta. Modelo que graficaba los vínculos fami-

liares de diverso modo pero que con el correr de los años predominó en los usos el modelo norte-

americano que fue el que finalmente se tomó como hegemónico. Para ello, esta presentación tra-

zará un análisis comparativo entre un modelo de genograma norteamericano (Mc Goldrick y Ger-

son, 1985) y uno argentino (Canevaro, 1978) para observar, en función de sus diversas tradicio-

nes, la relación entre centro y perisferia al examinar históricamente los modos en que los saberes 

de diversos contextos fueron leídos y puestos en práctica en la Argentina durante el siglo XX. Se 

parte de investigaciones realizadas en proyectos UBACYT anteriores (2003-2018) que abordaron 

de diverso modo el problema de la circulación e implantación de saberes, especialmente a partir 

del enfoque de los estudios de recepción. Éstos, permitieron tematizar las tramas de autores, des-

fases conceptuales y de lecturas que se introducen en la transposición de un saber de su contexto 

de producción a otro. Asimismo, los saberes y prácticas provenientes del contexto de producción 

no se implantan de modo directo sino que se articulan de diversos modos con los ya disponibles 

en el contexto de acogida. En este punto, la historia de los saberes se encuentra relacionada a la 

de las prácticas, pero esa relación no es fija ni lineal, sino que se reconstruye de modo específico 

en cada recepción. Finalmente, la introducción e implementación de saberes y prácticas responde 

a problemas y circunstancias que los vuelven relevantes en ciertas coyunturas que guían la inter-

pretación, las estrategias de implantación y el empleo de los saberes. En este sentido, los conoci-

mientos y usos psicológicos asociados a la familia en las regiones estudiadas involucran diversas 

recetas entre ciencias sociales así como en la Argentina supone en particular un blend entre desa-

rrollos psicológicos y psicoanalíticos de diversas tradiciones como la ingleses, francesa y norte-

americana entre las décadas de 1950 a fines de 1980 que de algún modo pueden verse reflejados 

en algunas de las múltiples transformaciones del genograma entre la década de 1970 y fines de 

1980. Al comparar el modelo de genograma entre Estados Unidos y Argentina ambas dan por 

sentado que la familia no es una unidad a la que se le pueden aplicar los parámetros del individuo, 

sino que posee elementos específicos que hacen necesaria una nueva producción teórica, práctica 

e instrumental sobre este nuevo objeto. Sin embargo, las diferencias se encuentran principalmente 
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en el sustento teórico de ambos. El genograma norteamericano sólo toma los aportes de la teoría 

sistémica, básicamente de la teoría de los sistemas familiares de M. Bowen. A diferencia de Ar-

gentina, donde el genograma articula los desarrollos sistémicos a la tradición psicoanalítica pre-

sente en el país a partir de su institucionalización desde la década de 1940. Principalmente se 

observan en el texto de Canevaro algunos desarrollos implícitos de E. Pichon Rivière, figura faro 

de las disciplinas psi en a nivel local que abrió un surco innovador para el abordaje familiar, a la 

vez que discute con el concepto de estructura de C. Lévi-Strauss (representado por las teorizacio-

nes de I. Berenstein). Pero básicamente plantea una articulación entre los conceptos de estructura, 

sistema, proceso y continuidad histórico-genética donde integra varias teorías en un mismo cor-

pus. No obstante, aunque el modelo argentino es previo y representa más ajustadamente el mari-

daje local del abordaje familiar, será el norteamericano el que prevalecerá y se sobrepondrá como 

modelo gráfico hasta la actualidad en el ámbito de la salud. El genograma, técnica elemental del 

abordaje familiar, es un excelente caso para ilustrar el modo en el que la perisferia queda supedi-

tada a un país central, considerándose posteriormente como el modelo hegemónico para graficar 

las relaciones familiares. 

Palabras clave: Historia de la psicología, Terapia Familiar, Centros y Periferias, Circulación. 

La circulación del Test A.B.C. de Lorenzo Filho en la zona de Cuyo, Argentina 

Josiane Suelí Béria 

Fernando Andrés Polanco 

Universidad Nacional de San Luis 

Este estudio pretende recuperar la circulación y los usos realizados del test A.B.C. del bra-

sileño Lorenço Filho en la zona de Cuyo, Argentina, durante las décadas de 1950 y 1960. Lorenço 

Filho que fue un intelectual de destacada influencia en la educación brasileña y que impactó en el 

desarrollo de la psicología en este campo en su país, no limitó sus aportes al ámbito únicamente 

nacional, sino que sus conocimientos trascendieron los límites de las fronteras brasileñas, lle-

gando hasta al interior de su vecina Argentina. Este trabajo a través de un estudio ex pos facto 

retrospectivo, realizado por medio del análisis bibliométrico, con el auxilio del programa de aná-

lisis de datos cualitativos y cuantitativos Atlas ti, busca recuperar su circulación en la Zona de 

Cuyo Argentina, especialmente a partir del test A.B.C. de su producción. Para tal labor se revisa-

ron 34 ensayos, 39 notas y 7 crónica y varia de los Anales del Instituto de Investigaciones Peda-

gógicas/Psicopedagógicas, principal medio de divulgación científica de la época de la Universi-

dad Nacional de Cuyo con sede en San Luis Capital. En el período estudiado había un clima 

internacional, principalmente impulsado por la UNESCO para el combate al analfabetismo, algo 

que ya se venía tratando superar hacía algunas décadas, sin embargo, seguía siendo una proble-

mática social, en especial, en países de Latino América. En Argentina específicamente se desa-

rrollaba una fuerte política de estado iniciada por el Peronismo que implicó una importante re-

ducción en las tasas anteriores de analfabetismo del país, no obstante, se trataba de un problema 

que seguía impactando principalmente el interior de Argentina. En la Zona de Cuyo, los expertos 

guiados por las demandas locales y atravesado por el clima nacional e internacional de la época 

desarrollan diversas investigaciones que abordan el tema y para tales estudios hacen uso de di-

versos test para averiguar sobre el tema de la lectura silenciosa, entre los cuales está el test A.B.C 

de Lorenço Filho. La aplicación del test respondía a la principal finalidad de establecer la madurez 
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para el aprendizaje de la lectura y escritura, seleccionar a los alumnos, clasificarlos y formar las 

clases de modo más homogenizado posible, además seguía existiendo para entonces una preocu-

pación por el conocimiento estadístico de los resultados, algo típico del período anterior. En el 

referido test Filho distingue los diversos elementos psíquicos puestos en juego en el proceso de 

aprendizaje de la lectura y escritura, como son las coordinaciones motoras-visuales, las diferentes 

presentaciones de la memoria, capacidad de atención y fatiga, entre otros factores, siendo enton-

ces una buena relación de todos ellos lo que implicaría condiciones positivas para el aprendizaje 

de la lectura y de la escritura. Ésta labor por la década de 1950 era realizada principalmente por 

maestros y docentes universitarios, en la medida que las primeras carreras de psicología del país 

se iniciaban a mediados y finales de la década. A partir del presente estudio se pudo conocer cómo 

se dio que el test de Filho fuera uno de los test que más circularon en la zona de Cuyo en el 

período, junto con los test de Terman Merrill, Goodenough, Weschler, el Raven y el psicodiag-

nóstico de Rorschach. El test de Filho fue uno de los que primero pasó a componer la biblioteca 

del Instituto de Investigaciones pedagógicas/psicopedagógicas el principal centro de investiga-

ciones local del periodo. La más detallada de las investigaciones realizadas a partir del uso del 

test A.B.C. fue la de Cleonice Romito y Osvaldo Fittipaldi en 395 alumnos de la escuela primaria 

de San Juan y 103 alumnos de la escuela primaria de Olavarría. Según lo que señala los referidos 

investigadores el test había llegado al conocimiento de los expertos locales en 1937, y fue muy 

bien recibido por ser entendido como un test de fácil aplicación y bien delimitado en sus propó-

sitos, puede encontrarse referencias al mismo hasta 1958, es decir, por lo menos 22 años posterior 

a su recepción. Durante la década del sesenta ya no se encuentran menciones al test, pero la labor 

de Lorenço Filho relacionada con la maduración de la lectura y escritura es reconocida hasta el 

séptimo tomo de los anales de 1962-1965. 

Palabras clave: Psicología, Historia, test, educación, alfabetización 

As práticas psicológicas profissionais no Serviço de Orientação Psicopedagógica da As-
sociação Barbacenense de Assistência aos Excepcionais entre 1962 e 1971 

Rodolfo Luís Leite Batista 

Centro Universitário Presidente Antônio Carlos 

Esta comunicação apresenta um projeto de pesquisa acerca do estabelecimento de práticas 

psicológicas profissionais empreendidas a partir do Serviço de Orientação Psicopedagógica, man-

tido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barbacena, em Minas Gerais. Em 

consideração à importância das temáticas educacionais para a consolidação das práticas psicoló-

gicas no país, esta investigação, em andamento, lança luz sobre o atendimento psicológico pro-

fissional oferecido a estudantes – crianças e adolescentes – com deficiência e/ou queixas escola-

res, recebidos pela entidade barbacenense no período imediatamente posterior ao da regulamen-

tação da psicologia no Brasil pela Lei n° 4.119/1962. O histórico dessa entidade remonta a 1962, 

momento em que alguns pais e outros integrantes da sociedade civil se reuniram para criar uma 

associação para oferecer atendimento apropriado para crianças diagnosticadas com Síndrome de 

Down. Dava-se início a Associação Barbacenense de Assistência aos Excepcionais, que rapida-

mente passou a fazer parte da Federação Nacional das APAEs, passando a ser reconhecida como 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barbacena. Logo, o Serviço de Orientação 

Psicopedagógica foi criado para proceder diagnóstico e formas de tratamento apropriados para 
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pessoas com diferentes deficiências encaminhadas por pais, médicos e escolas da cidade e região. 

Durante sua história, esse órgão acumulou prontuários psicológicos e outros documentos (tais 

como manuais e crivos de correção de testes psicológicos), a partir dos quais é possível identificar 

as práticas profissionais ali empreendidas. Esses documentos são entendidos como fontes histó-

ricas adequadas para se investigar a construção de práticas profissionais relacionadas ao diagnós-

tico e ao tratamento de crianças com deficiência e/ou queixas escolares a partir desse Serviço de 

Orientação Psicopedagógica. Eles se tornam relevantes também por terem sido produzidos em 

um período marcado pelos debates acerca das funções privativas do psicólogo, estabelecidas pela 

regulamentação brasileira da profissão. Para a coleta de fontes para esta investigação, foi neces-

sária uma organização prévia do arquivo de documentos, mediante sua inventariação e disposição 

física adequada, passando-se à identificação dos prontuários a serem analisados. A revisão de 

literatura realizada auxlia a conclusão de que o período investigado se encontra em meio aos 

debates pela educação dos ditos excepcionais pela legislação educacional e o crescimento do nú-

mero de instituições especializadas neste público. O levantamento preliminar de prontuários per-

mitiu perceber o registro de informações pessoais (nome, idade, sexo e escolaridade, por exemplo) 

do público atendido; motivo da consulta; data e nome do profissional responsável pelo serviço 

psicológico prestado; técnicas psicológicas utilizadas e resultado do processo diagnóstico; enca-

minhamento e/ou tratamento oferecidos. Dessa maneira, o prontuário psicológico mais antigo 

encontrado data de meados de 1968. Identificou também a construção de um circuito regional de 

disseminação de conhecimento especializado. Essa rede fica explicitada pela utilização de docu-

mentos psicológicos e a presença de profissionais vinculados ao Instituto de Psicologia e Peda-

gogia da Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, entidade sediada na cidade vizi-

nha de São João del-Rei. Esse intercâmbio consolidava conhecimentos e práticas concernentes ao 

atendimento psicológico e à educação de pessoas com deficiência e/ou queixas escolares. Final-

mente, a psicóloga responsável pelo Serviço de Orientação Psicopedagógica tinha formação ini-

cial em Pedagogia, demonstrando a estreita relação estabelecida com o campo educacional. Esta 

comunicação preliminar de pesquisa espera contribuir para a reflexão sobre o ensino e a pesquisa 

sobre a história das práticas psicológicas e sua profissionalização na região mineira do Campo 

das Vertentes. 

Palavras-chave: História da psicologia; Práticas profissionais; Psicologia da educação; APAE. 

A Psicologia na Colônia de Psicopatas do Engenho de Dentro: do Laboratório de Psico-
logia experimental ao Instituto de Psicologia 

Wilk Farias Nobre 

Ana Maria Jacó-Vilela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Este trabalho tem por objetivo a exposição de uma investigação sobre a produção psicoló-

gica em uma instituição considerada pioneira na história da Psicologia no Brasil: O Instituto de 

Psicologia (1932); sediado na antiga Colônia de Psicopatas do Engenho de Dentro. A colônia de 

Psicopatas do Engenho de Dentro foi fundada em 1911, a princípio para suprir um problema que 

já afetava o antigo Hospício Nacional de Alienados; o de superlotação de indigentes do sexo 

feminino. No entanto, longe de limitar-se a esta atividade em particular, a colônia passou a ofe-

recer uma série de serviços sanitários a população local, justificando sua expansão através de 
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investimentos e criação de serviços anexos, um destes serviços, criado em 1923, foi o Laboratório 

de Psicologia Experimental. Para dirigir este laboratório, o então diretor da colônia, Gustavo Rie-

del (1887 – 1934) convidou o psicólogo polonês, Waclaw Radecki (1887 – 1953). Radecki, junto 

de sua esposa Halina Radecka (1897 – 1980), iniciaram, de modo intenso, as atividades para 

construção e manutenção do laboratório, de modo que, em menos de 10 anos, o Laboratório já 

oferecia uma série de cursos para profissionais das áreas médica, jurídica e educacional. Em 1932, 

o laboratório evoluiu institucionalmente, tornando-se Instituto de Psicologia, esta evolução não 

durou muito tempo, pois, no mesmo ano, o Instituto foi subitamente fechado. No entanto, a pro-

dução acumulada neste período – desde a criação do Laboratório experimental até sua evolução 

para Instituto – já era extensa, toda produção escrita do Laboratório/Instituto era publicada nos 

Annaes da Colônia de Psychopatas do Engenho de Dentro (1928 – 1936), tratando-se de uma 

fonte documental fundamental para finalidade deste trabalho. A consulta ao material ocorreu atra-

vés de visitas ao acervo do Clio-Psyché - Laboratório de História e Memória da Psicologia no 

Brasil, a fim de avaliar a produção psicológica do grupo formado por Riedel e Radecki, foi feito 

um levantamento documental cuja seleção obedeceu os seguintes critérios: A) relevância temá-

tica, isto é, que se trata de temas no campo da psicologia; B) exposição das diretrizes teóricas e 

metodológicas da Psicologia praticada naquela instituição; C) informações gerais de atividades e 

sobre os participantes do Laboratório/Instituto. Este levantamento levou a seleção de um total de 

16 textos, os quais, apesar de preencher os critérios de seleção acima expostos, ainda assim são, 

quanto ao seu conteúdo, heterogênicos entre si. Por isto, fez-se necessário a elaboração de cate-

gorias as quais apontam à temática geral que os textos fazem referência. Estas categorias são: 

Teoria e método; Seleção; Orientação Profissional; Relatórios; Memória e Pensamento e Atenção. 

A análise dos documentos selecionados foi feita com base na análise do discurso aplicada a his-

tória da Psicologia. Esta ferramenta, nos condiciona a perceber o documento utilizado para aná-

lise, não apenas como um conjunto textual, mas como Discurso Escrito, isto é, um objeto que, 

para além de sua condição de texto, aponta para vínculos teóricos, históricos, políticos, sociais, 

de modo geral. Isto veicula a necessária contextualização do texto. O resultado desta análise levou 

a percepção de que a produção psicológica ocorrida no Laboratório/Instituto de Psicologia apon-

tava para uma Psicologia com as seguintes características: 1) caráter experimental; 2) compro-

misso com a aplicabilidade e 3) voltada a formação profissional. Estas características apontam 

para uma série de implicações instigantes sobre o percurso institucional da Psicologia no Brasil, 

as quais, certamente, devem ser exploradas em trabalhos posteriores. 

Palavras-chave: Colônia de Psicopatas do Engenho de Dentro; Instituto de Psicologia; Psicologia; 

Laboratório de Psicologia; Waclaw Radecki. 

Reflexões acerca do conceito de personalidade: um estudo a partir de Naming the 
mind, de Kurt Danziger 

Ana Paula Kunzler 

Gisele Toassa 

Universidade Federal de Goiás 

As concepções de personalidade que se apresentaram na história da psicologia são diversas, 

sofrendo modificações de acordo com o momento e o aporte teórico-metodológico. Uma rápida 

pesquisa pelos manuais de teorias da personalidade, utilizados para o ensino sobretudo nos cursos 
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de graduação em psicologia, indicam, em sua maioria, que a personalidade seria um conjunto 

estável e imutável de características, diferenciando os indivíduos entre si, manifestando-se numa 

variedade de situações e perdurando no tempo. Neste sentido, a presente pesquisa deu-se tendo 

em vista a expansão do conhecimento acerca do conceito de personalidade. A escolha pelo estudo 

de tal conceito justifica-se em função da atualidade do seu uso, no que toca aos transtornos da 

personalidade na psicopatologia, que seria “um padrão persistente de experiência interna e com-

portamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo, é difuso e 

inflexível, começa na adolescência ou no início da fase adulta, é estável ao longo do tempo e leva 

a sofrimento ou prejuízo” (APA, 2014, p. 645). Tal ideia apresenta um engessamento da compre-

ensão dos indivíduos como seres em aberto; metamorfoses nas quais ser e vir-a-ser determinam-

se continuamente. Desta forma, o presente trabalho visa a contribuir para uma compreensão his-

tórico-cultural do conceito de personalidade, como processo dinâmico e dialético, sistematizando 

ideias que possam, futuramente, auxiliar uma redefinição histórico-cultural da personalidade no 

contexto da psicologia brasileira. Assim, objetiva-se compreender a história do conceito de per-

sonalidade na Psicologia, mormente pela obra de Kurt Danziger, questionando a compreensão 

contemporânea de personalidade como fenômeno estático e suas implicações na psicopatologia 

dos transtornos da personalidade. Danziger, sobre sua obra Naming the mind: how psychology 

found its language, parte da suposição de que, se as categorias psicológicas possuem alguma 

essência, a personalidade se encontra no seu status de objeto historicamente construído. No caso 

da psicologia, de acordo com o autor, mesmo depois de um século de uso especializado de alguns 

termos, esses continuam a ser bastante vinculados ao entendimento compartilhado na cultura ge-

ral. Ele afirma que para explorar a historicidade das categorias é necessário o retorno à linguagem, 

considerando que as “categorias do discurso científico têm nomes que as identificam e objetificam 

e as colocam em uma rede de relações semânticas com outras categorias” (DANZIGER, 1997, p. 

12). É possível constatar, pelo estudo de sua obra, como foi conveniente para a psicologia, como 

nova disciplina, adotar algumas categorias que corroboraram para sua validação enquanto tal. 

Para alcançar os objetivos, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, atentando para o potencial 

diálogo sobre os usos do conceito de personalidade na história da psicologia, com um estudo 

bibliográfico do livro supracitado e uma revisão bibliográfica no PEPSIC, com os termos combi-

nados “transtorno” + “personalidade” e “psicopatologia” + “personalidade”. Os resultados apon-

tam que mesmo os manuais de formação do profissional psicólogo usam definições que não es-

clarecem de forma definitiva do que se trata a personalidade. Antes, apresentam uma definição 

vaga, que parece abranger tudo relativo à determinada pessoa. Além disso, a predominância, nos 

estudos nacionais, é de estudos de casos e referências diretas ao transtorno investigado, sem a 

preocupação com a discussão histórica acerca do que se entende por personalidade. Ressalta-se a 

necessidade, portanto, de novos estudos brasileiros que atentem para as questões conceituais e 

críticas com relação ao tema. 

Palavras-chave: Personalidade; Transtornos da personalidade; Kurt Danziger; Apoio financeiro 

do Programa Institucional de Iniciação Científica da UFG (CNPq). 

Algumas Possibilidades de Interlocução entre Fenomenologia, Gestaltismo e Psicologia 
na Tese de Nilton Campos 

Diego do Nascimento Mendonça 
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Universidade Federal do Paraná 

No contexto dos estudos em psicologia no começo do século XX, destacam-se as atividades 

experimentais desenvolvidas por psiquiatras brasileiros em renomados centros de pesquisa. No 

caso do Laboratório de Psicologia da Colônia de Psicopatas do Engenho de Dentro, no Rio de 

Janeiro, o psiquiatra Nilton Quadros Campos (1898-1963) teve a oportunidade de efetivar impor-

tantes estudos científicos que culminariam em reflexões filosóficas acerca da ciência psicológica 

e seu objeto. A tese “O Método Fenomenológico na Psicologia” – redigida em 1945 e defendida 

em 1948 por Campos, em concurso para ocupação da cátedra de Psicologia Geral do Curso de 

Filosofia da antiga Universidade do Brasil (atual Universidade Federal do Rio de Janeiro) – tem 

sido considerada a primeira grande produção brasileira a aprofundar-se na discussão quanto às 

possíveis relações entre a filosofia fenomenológica e a prática psicológica (com forte ênfase na 

Teoria da Gestalt), o que confere, a esta produção de Nilton Campos, grande destaque frente às 

outras publicações de sua autoria. Nessa medida, buscaremos compreender o modo de vinculação 

do psiquiatra brasileiro à filosofia fenomenológica e ao gestaltismo através de uma breve apre-

sentação de sua trajetória acadêmica para, posteriormente, estabelecermos um estudo mais apro-

fundado sobre sua tese de concurso. Para este segundo momento, tomaremos como metodologia 

o Procedimento de Interpretação Conceitual de Texto, por meio do qual investigaremos a referida 

produção com finalidade de pormenorizarmos sua rede de relações teóricas. Consideramos ade-

quada a proposta metodológica mencionada, tendo em vista que o objeto de nossa análise se ca-

racteriza como fonte primária. Para tal, enumeraremos todos os parágrafos de “O Método Feno-

menológico na Psicologia” (com exceção de seu prefácio, bibliografia e índice), de maneira a 

identificarmos os principais conceitos abordados. Em seguida, organizaremos estes conceitos a 

partir de um conjunto de teses abordadas pelo autor ao longo da tessitura textual, sejam estas teses 

tradicionais (TT); críticas (C) às teses anteriormente apresentadas; ou teses alternativas (TA), 

estabelecidas como indicações para novas discussões. Por fim, elaboraremos um panorama figu-

rativo que permita compreender a articulação entre as teses tradicionais, as críticas e as teses 

alternativas propostas no texto analisado, de maneira a visualizar com maior nitidez a sua estru-

tura argumentativa. Além disso, formularemos uma síntese conclusiva que contemple as etapas 

anteriormente mencionadas, evidenciando os levantamentos e lacunas provenientes de nosso pro-

cedimento de pesquisa conceitual. Salientamos que, uma vez posto o compromisso metodológico 

de compreensão da tese de Campos, a partir de sua estruturação conceitual, nosso estudo traça, 

por sua vez, um percurso que não elimina a possibilidade de pesquisas alternativas sobre esta 

publicação, viabilizadas mediante outras vias de análise. Nilton Campos entendia que os fenôme-

nos psicológicos não poderiam ser confundidos com aspectos neurofisiológicos, ainda que ambos 

se correlacionassem. Assim, toma como iminente a delimitação epistemológica da psicologia 

frente a ciências como a psiquiatria e a neurologia. O psiquiatra brasileiro concebia, na Fenome-

nologia do filósofo alemão Edmund Husserl (1859-1938) e na Teoria da Gestalt – estabelecida 

por pensadores como Kurt Koffka (1886-1941), Wolfgang Köhler (1887-1967) e Max Werthei-

mer (1880-1943) – uma possibilidade concreta de emancipação da ciência psicológica do domínio 

das ciências da natureza, ainda que enxergasse nos postulados gestaltistas certa persistência em 

conceituações naturalistas. Ao final de sua produção, Campos defende a importância da investi-

gação fenomenológica enquanto diretriz fundamental para a viabilidade de construção de uma 
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ciência psicológica vinculada às ciências do espírito, o que explicita sua aproximação com o pen-

samento do filósofo alemão Wilhelm Dilthey (1833-1911). Para efeito de eventual publicação nos 

Anais do XIV Encontro Clio-Psyché, esclarecemos ainda que nossa pesquisa sobre a tese de Nil-

ton Campos não contou com apoio específico de financiamento e que se enquadra no eixo temá-

tico relativo à história dos objetos, teorias e práticas psicológicas. 

Palavras-chave: Nilton Campos; Psicologia; Gestalt; Fenomenologia. 

Una Historia del Posracionalismo en Chile y Argentina: 1989 - 1999 

Jorge Sebastián Barahona Moore 

Universidad de Santiago de Chile 

Se expondrá la investigación denominada “Historia del posracionalismo en Chile y Argen-

tina: 1989 - 1999”, la cual pretende dar cuenta de la instalación del modelo en ambos países. Los 

orígenes del posracionalismo por estas tierras, están estrechamente relacionados con los viajes 

que realizó el psiquiatra italiano Vittorio Guidano a Chile y Argentina durante los años anterior-

mente descritos y los congresos de los cuales fue parte, así como también los espacios de colabo-

ración que realizó con un grupo determinado de profesionales chilenos y argentinos, interesados 

en formarse en el modelo, formar a otros y aplicar los principios de la Terapia Cognitiva Pos-

racionalista en su quehacer profesional. Justificación: El presente trabajo adquiere relevancia dada 

la inexistencia de estudios que den cuenta de los inicios del modelo en ambos países, por lo tanto, 

se vuelve sumamente necesario conocer los principales hitos que, ubicados en la historia, explican 

la entrada del posracionalismo en estas tierras, así como también el impacto que las ideas de 

Guidano tuvieron en Chile y Argentina. Objetivos: Dar cuenta de las visitas que Vitorio Guidano 

realizó a Sudamerica entre los años 1989 y 1999.2. Analizar las condiciones históricas de un 

grupo reducido de psicoterapeutas tanto en Chile como en Argentina que facilitaron la entrada del 

posracionalismo en este lado del mundo.3. Describir el impacto que las visitas de Vittorio Gui-

dano tuvieron en la comunidad de terapeutas cognitivos tanto en Chile como en Argentina.4. 

Determinar si es posible dar cuenta de un “Posracionalismo Sudamericano” o Posracionalismo en 

Sudamérica” a partir de la información recopilada. Antecedentes teóricos: Se utiliza la teoría de 

la recepción de Hans Robert Jauss para formular algunas preguntas que contextualicen los hechos 

acontecidos durante los años 90, década en la cual Chile y Argentina fueron “sede” de las ideas 

posracionalistas. Así mismo se utiliza la Teoría de la Recepción de Jauss para que, a la luz de 

algunos conceptos de este cuerpo de conocimiento, poder determinar la apropiación activa o pa-

siva del modelo por parte de la comunidad de terapeutas argentinos y chilenos. Metodología: El 

método utilizado en este trabajo corresponde al análisis de discurso, las fuentes primarias para 

recoger datos son entrevistas realizadas a terapeutas posracionalistas de primera generación, las 

citas de investigaciones y prólogos de libros, responden a una fuente secundaria de información 

y se enmarca en el proceso de revisión bibliográfica. Finalmente se realizó análisis de material 

documental como fuente terciaria de recolección de datos. Resultados y discusión: Se presentan 

cronológicamente las principales charlas y seminarios que realizó Vittorio Guidano en Chile y 

Argentina entre 1989 y 1999, el protagonismo profesional que fueron desarrollando psicólogos 

formados a la luz del modelo en ambos países, así como también las instituciones que se crearon 

y el impacto académico que tuvo en la década en la que visitó Sudamérica, al menos una vez por 

año. También se plantean preguntas en torno a la influencia de las distintas comunidades de 
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terapeutas tanto en Chile como en Argentina en el desarrollo intelectual de Vittorio Guidano. Por 

otro lado, se pretende proponer como tema de discusión los factores que facilitaron la entrada del 

modelo en Chile y Argentina y relacionado con esta idea, abrir un espacio de reflexión respecto 

a los factores que explican el arribo de las ideas posracionalista en ambos países, no así en otras 

naciones de este lado del globo. 

Palabras clave: recepción, Vittorio Guidano, seminarios, Chile, Argentina. 

A Categoria kantiana de Fenômeno e o Surgimento da Psicologia 

Karinny Gonçalves da Silva 

Pedro Adalberto Gomes de O. Neto 

Universidade Federal de Goiás 

Michel Foucault (1926-1984), por meio de suas investigações, ressalta que suas análises 

evidenciam um conjunto de enunciados que ele denominou Formações Discursivas e sistemas 

intitulados de Positividades, que deveriam dar conta desses conjuntos. Assim, ele buscava com-

preender o surgimento simultâneo de diversos enunciados que, em seus níveis de cientificidade, 

forma e nível de elaboração, poderiam parecer heterogêneos. Neste panorama epistemológico, 

Michel Foucault afirma que Immanuel Kant (1724-1804) possibilitou o nascimento das novas 

empiricidades no século XIX; isso só foi possível porque Kant conseguiu distinguir de forma 

defensável númeno de fenômeno. No entanto, percebe-se que a categoria fenômeno foi edificada 

em um longo processo de elaboração conceitual, comumente denominado período pré-crítico, no 

qual Kant, aos poucos, elabora a sua tese definitiva sobre esse termo. Por fim, compreende-se que 

a categoria kantiana de fenômeno é de suma importância para a compreensão, não só do pensa-

mento kantiano, mas também das refrações que tais ideias tiveram na modernidade como um todo. 

Dessa forma, por meio do estudo da categoria de fenômeno na obra pré-crítica da dissertação de 

70, Acerca da Forma e dos Princípios do Mundo Sensível e Inteligível, é possível esclarecer o 

desenvolvimento desse conceito, de seu estado inicial como objeto da sensibilidade, em relação 

com o sujeito, sendo possibilitado por meio do espaço e do tempo. A investigação que versa sobre 

o termo fenômeno é de suma importância, não somente à vulgata filosófica especializada, mas, e 

principalmente, porque a partir da inversão kantiana de causa a fenômeno tornar-se-á possível a 

edificação das novas ciências estabelecidas no, e após, século XIX. No texto foucaultiano, As 

Palavras e as Coisas (2016/1968), o autor apresenta esta questão da mudança na episteme do 

século XIX. Será uma nova forma na ordem do saber possibilitada pelo abandono do espaço da 

representação, emergindo um novo saber profundo que será iniciado por Kant, neste panorama, o 

conhecimento do homem se torna necessário, especificamente à Psicologia. No fim do século 

XVIII a crítica kantiana expressa o limiar da modernidade, Kant questionará a própria represen-

tação, demarcando seus limites no conhecimento, o saber é, pela primeira vez, retirado do espaço 

da representação. Sua obra questionará a metafísica que toda a filosofia de seu período se emba-

sava. Há uma ruptura entre o sujeito que conhece e o objeto de conhecimento. Kant seria assim 

para a modernidade o que Descartes representa para a idade clássica. Este se dando pela discursi-

vidade e aquele como crítica. Entretanto, mesmo isso tenha um sentido negativo em limitar as 

possibilidades da representação, Kant abre a possibilidade para uma nova forma de metafísica 

(sua filosofia transcendental) que interroga a origem e fonte da representação, permitindo novos 

objetos e que as novas empiricidades surjam: a economia, biologia e a filologia, somente tal 
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inversão poderia proporcionar o pensamento sobre algo como a vida, a produção e a linguagem; 

tais objetos seriam inimagináveis para o pensamento analítico, somente a síntese poderia acolhê-

los. A partir dessa mudança consequente do pensamento kantiano, observamos uma divisão das 

ciências entre ciências formais e puras e ciências empíricas. Tal divisão explica o aparecimento 

do movimento positivista e está assentado na divisão proposta por Kant entre fenômeno e númeno. 

Haveria uma gama de experiências que não poderiam ser trazidas à luz de forma objetivável, 

constituindo o númeno. Do outro lado, temos as experiências que podem ser observadas e objeti-

vadas, o fenômeno. Para ele, não podemos conhecer as substâncias, mas os fenômenos; não as 

essências, mas as leis; não os seres, mas suas regularidades. Pode se dizer então que, as ciências 

humanas partem de três ciências anteriores: a biologia, a economia e a filosofia, dando origem à 

Psicologia, Sociologia e linguagem. Partindo destas ciências anteriores, as ciências humanas se 

utilizarão de três pares de categorias: função e norma; conflito e regra; e significação e sistema. 

A Psicologia, especificamente, constitui-se como um estudo do homem em termos de funções e 

normas que podem de forma secundária, interpretar-se a partir de conflitos e das significações, 

das regras e dos sistemas. Já no final do século XIX, vemos a descoberta de sentido pela Psicolo-

gia. Desta sorte que os cientistas começam a deixar de lado as hipóteses muito gerais, buscando 

aquilo no homem que escapa às determinações da natureza. O homem agora é compreendido não 

por algo fora dele, mas por ele mesmo. Por fim, temos os estudos de significações objetivas na 

Psicologia. Aqui podemos citar o behaviorismo, a Gestalt Teoria, testes de inteligência, testes de 

personalidade, Psicologia genética e o desenvolvimento da Psicologia Social. A metodologia uti-

lizada nessa pesquisa constitui-se de uma investigação de cunho teórico, com estudo, fichamento, 

semântica e elaboração conceitual do tema investigado, analisando a obra Acerca da Forma e dos 

Princípios do Mundo Sensível e Inteligível por meio de uma perspectiva foucaultiana do desen-

volvimento das ciências humanas. 

Palavras-chave: Immanuel Kant; Michel Foucault; Máthêsis; Psicologia. 

A ideia de drama na Crítica dos fundamentos da psicologia, de Georges Politzer 

Venâncio Paiola Tonon 

Danilo Saretta Verissimo 

Universidade Estadual Paulista 

Neste trabalho, de natureza teórico-conceitual e histórica, investigamos a obra do filósofo 

franco-húngaro Georges Politzer (1903-1942), tendo em vista o exame da ideia de drama, nas 

críticas feitas pelo autor às ciências psicológicas de sua época; nosso objetivo é compreender 

como o conceito de drama torna-se um elemento articulador desta crítica. Centramo-nos princi-

palmente no livro Crítica dos Fundamentos da Psicologia. O estudo do papel do drama na obra 

de Politzer é justificado pelo caráter inovador das críticas do autor, pela recepção de suas ideias 

na psicanálise e na filosofia francesa, bem como em sua presença no debate da psicologia crítica 

contemporânea. Os debates atuais em torno dos seus trabalhos indicam, ademais, o quanto pode 

ser frutuoso explorar elementos de seus textos ainda pouco debatidos. Há de se levar em conta, 

igualmente, a escassa recepção da obra de Politzer no contexto brasileiro. A psicologia clássica – 

ou abstrata –, conforme entendida por Politzer, concebe o seu objeto de estudo como um espelho 

interno a reproduzir objetos externos. O trabalho do psicólogo clássico seria, então, a descrição 

dos mecanismos de funcionamento deste espelho interior. Como alternativa ao modelo do 
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espelho, a Psicologia Concreta de Politzer lança mão do teatro, ou do drama, como metáfora 

fundamental. A partir disso, a experiência prática torna-se irredutível aos dados elementares da 

consciência, da memória e da imaginação, até então objetos privilegiados pela psicologia experi-

mental. O drama, a que se refere Politzer, não deve ser alinhado à ordem do “romântico” ou do 

“emotivo”; sua significação é precisa: o drama é um fato e sua originalidade está em ligar o sen-

tido a um sujeito. Além disso, o conteúdo dramático, mais do que um exterior refletido desde o 

interior, apresenta-se através de fragmentos do cotidiano – cenas dispostas no tecer de uma trama. 

Cabe, então, ao psicólogo, mediado pela narrativa (récit), estudar objetivamente o drama. Roger 

Bruyeron, ao descrever e questionar a formação – e subsequente dissolução – do conceito de 

drama na obra de Politzer, compreende este dispositivo conceitual como relativo ao mesmo tempo 

ao objeto e ao método da Psicologia Concreta, que por sua vez, seria a panaceia contra os vícios 

e formalismos da Psicologia Clássica. Nesse sentido, o conceito de drama adquire uma nova fun-

ção: a crítica. Se no primeiro volume da Crítica aos Fundamentos da Psicologia, Politzer credita 

a Psicanálise como uma ciência capaz de apreender cientificamente o drama humano, seus escri-

tos posteriores seriam muito mais ambiciosos – e radicais –, especialmente em relação ao drama. 

Bruyeron chama atenção para as transformações do projeto politzeriano: a Psicologia Concreta 

seria gradualmente incorporada por uma teoria de bases econômicas e sociais. Como consequên-

cia, o conceito de drama não poderia mais ser entendido somente a partir de seus referenciais 

psicológicos; é sobretudo no materialismo histórico-dialético, e em sua militância política, que 

Politzer encontra a expressão máxima do drama. Por fim, é importante lembrar que Politzer reco-

nhece a existência de elementos ambíguos em sua obra. Sobre os conceitos de drama e significa-

ção, por exemplo, o autor afirma não os ter desenvolvido plenamente; pelo contrário, Politzer 

admite aí uma provisoriedade conceitual, que seria tratada em detalhes nos tomos II e III da Crí-

tica dos Fundamentos da Psicologia, jamais escritos. Esperamos, com este trabalho, contribuir 

para identificar as repercussões do pensamento politzeriano nos debates epistemológicos acerca 

da psicologia contemporânea. 

Palavras-chave: Georges Politzer; Epistemologia da Psicologia; História da Psicologia; Filosofia; 

Psicanálise. 

As diferentes configurações do Círculo de Vigotski: um estudo sobre o Círculo de 
Kharkov 

Ana Carolina de Lima Bovo 

Gisele Toassa 

Pontíficia Universidade Católica de Goiás 

Uma das características mais notáveis da psicologia soviética é que ela foi definida em 

termos da busca de uma concepção filosófica determinada, a saber, o materialismo histórico-dia-

lético. Segundo Yasnitsky, em relação à psicologia soviética, a história específica do grupo de 

Kharkov foi chamada de um vazio na historiografia da psicologia, em especial no Ocidente. Con-

siderando este contexto, a pesquisa relatada neste texto teve como objetivo compreender como se 

estruturava o grupo de pesquisadores de Kharkov e a relação deste com os diferentes grupos de 

pesquisa que participavam da rede de pesquisadores conhecida como Círculo de Vigotski. Além 

disso, definiu-se como principal objetivo específico entender como a versão hegemônica da his-

tória do grupo de pesquisadores de Vigotski, orquestrada pelo trio (troika) composto por Vigotski, 
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Luria e Leontiev, foi disseminada no Brasil, tendo sido adotado o marxismo como perspectiva 

teórica de referência. Para tanto, foi feito um levantamento de material bibliográfico, incluindo 

os trabalhos de Anton Yasnitsky, em especial, os que se voltavam especificamente para o caso do 

grupo de Kharkov, e outros comentadores com os quais o mesmo historiador, um dos principais 

personagens na recente “Revolução revisionista dos estudos vigotskianos”, estabelece diálogo. 

Também foram selecionados os trabalhos posteriores dos próprios membros do grupo de 

Kharkov, como A. V. Zaporozhets, P. I. Zinchenko (pai), P. I. Galperin, aos quais foram possíveis 

se ter acesso através da biblioteca pessoal da orientadora. De acordo com o levantamento, podem-

se distinguir duas fases de produção do trabalho do grupo de Kharkov: estabelecimento e institu-

cionalização; e maturação e reflexão. O estabelecimento do grupo se deu com o encontro de pes-

quisadores de Moscou e Kharkov e a construção de um programa de pesquisa conjunto, cujos 

centros de investigação foram fundados em três instituições: a Academia Psiconeurológica Ucra-

niana, o Instituto Científico Ucraniano de Pedagogia e o Instituto Pedagógico do Estado de 

Kharkov. Esta fase se desenvolveu em três ciclos de estudos. O primeiro ciclo de estudos se ini-

ciou centrado no tema do processamento da imagem, entre 1932-33, teve como resultado a con-

cepção de que a imagem se revela no processo de conversão interna ou transferência. O segundo 

ciclo de estudos, de 1934 a 1935, debruçou-se sobre a questão do instrumento como principal 

problema de pesquisa, considerou-se que a relação unitária pesquisada na atividade externa era a 

mesma da atividade interna. O terceiro ciclo de estudos centra-se na ideia de que a morfologia da 

atividade tem a chave da morfologia da consciência, este ciclo pauta-se em pesquisas desenvol-

vidas entre 1935 e 1936. Já na fase de maturação e reflexão, após o decreto contra perversões 

pedológicas de Stalin, em 1936, o principal centro de pesquisa passou a ser o Instituto Pedagógico 

do Estado de Kharkov. Neste contexto, tem-se o que seria o quarto ciclo de pesquisas conforme 

descrito por Leontiev, cuja ideia central é que os processos internos são moldados com base na 

atividade externa e têm a mesma estrutura. Yasnitsky já aponta, em seu trabalho, que os estudos 

dos kharkovitas foram instrumentais em tornar a Psicologia de Vigotski uma das principais cor-

rentes psicológicas no mundo hoje. Quanto aos autores ligados a Vigotski que não fazem parte 

ou têm relação com o grupo dos kharkovitas, apenas Lévina é citada em um único artigo em um 

dos livros analisados. Considerando os dados levantados, pode-se notar como os membros do 

círculo de Kharkov têm sido mais apreciados que outros colaboradores vigotskianos como conti-

nuadores da psicologia histórico-cultural. Ainda assim, muito são excluídos das referências, como 

Lukov, Khomenko, Asnin e outros. O grande destaque nas menções a Leontiev, mesmo em rela-

ção a Luria, também salta aos olhos e fica claro pela análise anterior, e considerando as referências 

atuais, como a perspectiva desse autor tem influenciado a interpretação do trabalho de Vigotski. 

Parece possível afirmar, considerando esta amostra, que há uma influência deste grupo na difusão 

da importância histórica da troika. 

Palavras-chave: Psicologia Histórico-Cultural; Kharkov; Círculo. 

Itinerários da pesquisa histórica em psicologia no Brasil: - o Grupo de Trabalho História 
da Psicologia da ANPEPP (1996-2006) 

Alcides Jose Sanches Vergara 

Universidade Estadual de Londrina 
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Este trabalho traz o resultado de uma pesquisa desenvolvida entre os anos de 2017 e 2019, 

tendo como objeto de estudos, a produção científica do grupo de pesquisadores do GT História 

da Psicologia da ANPEPP (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia) no 

período entre 1996 e 2016. O GT de História, criado em 1996, se constitui como um importante 

espaço, em âmbito nacional, da construção das pesquisas na área da história da psicologia, regis-

tros historiográficos e debates sobre as origens e o desenvolvimento da psicologia no país. O 

objetivo principal dessa pesquisa, enquanto um estudo exploratório das atividades do GT de His-

tória da Psicologia, foi identificar os diversos itinerários, caminhos percorridos na investigação 

dos temas e objetos da pesquisa histórica em psicologia no Brasil. Uma análise documental (não 

exaustiva), das publicações dos integrantes do grupo e as ações conjuntas de colaboração e pro-

dução de conhecimentos, realizadas pelos mesmos nesse período. Foram consideradas como fon-

tes primárias, e fio condutor, os trabalhos apresentados pelos pesquisadores nos dez encontros do 

GT de História da Psicologia, realizados nos Simpósios da ANPEPP no período pesquisado, a 

saber: anais dos encontros; relatórios; cadernos; coletâneas; também a consulta aos artigos em 

revistas especializadas; os livros, publicados pelos membros do grupo; e algumas obras impor-

tantes, como os dicionários biográficos e das instituições realizadas em parceria com o CFP. Qual 

a compreensão histórica da psicologia que podemos depreender com a análise dessa produção 

científica do GT História da Psicologia nesses vinte anos de sua existência? Que questões emer-

gentes, considerando esse olhar histórico e situado que o grupo apresenta da psicologia no Brasil, 

podemos destacar como resultado da investigação? Para efeito de exposição e análise do material, 

em virtude dos diferentes momentos de construção e configuração do GT, foi estabelecido uma 

divisão em quatro períodos: o primeiro ciclo, registra a criação e afirmação da identidade do 

grupo; o segundo as discussões teóricas e metodológicas; o terceiro, a institucionalização e con-

solidação no território nacional; o quarto, e último ciclo, analisado, reflete a diversificação e in-

ternacionalização. Podemos ressaltar a imensa dedicação dos pesquisadores brasileiros nesses 

vinte anos, trabalhando de forma colaborativa e organizados nesse espaço importante da 

ANPPEP. Ao abarcar em seus objetivos e convicções, a disposição e o desafio de acolher a mul-

tiplicidade, a amplitude e diversidade de abordagens e projetos da psicologia, permitiram um olhar 

situado e crítico do campo psicológico, através de itinerários que aproximam os estudos das te-

máticas vinculadas a história da psicologia no Brasil das grandes questões que atravessam a ex-

periência da psicologia contemporânea. Essa produção nacional da pesquisa em história da psi-

cologia é portadora de originalidade e construída no embate cultural com as características locais, 

portanto, não se trata apenas da sistematização acrítica das ideias estrangeiras. A investigação 

original de temas globais e a publicação em periódicos estrangeiros, coloca o grupo em contato 

com as questões mais recentes no campo da história da psicologia internacional. Ademais, com a 

produção desse conjunto de pesquisas o grupo contribui para a formação dos psicólogos brasilei-

ros, porém as questões históricas, precisam ser melhor estudadas nos currículos dos cursos de 

graduação e pós-graduação, para compreender contextualmente e criticamente o presente e o fu-

turo da psicologia, se utilizando desse material historiográfico. 

Palavras Chaves: História; Psicologia; Itinerários; Pesquisa; Formação. 

A Fundamentação da Prática Psicológica nos Escritos de Foucault dos Anos 50 

Gunther Mafra Guimarães 
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Universidade Federal Fluminense 

O seguinte trabalho tem como objetivo estudar o pensamento de Foucault da década de 50, 

no que diz respeito à psicologia, apresentando, a princípio, sua argumentação sobre a fundamen-

tação da prática psicológica e sua articulação com outras formas de saber. Dessa maneira, é de 

suma importância compreender o pensamento do jovem filósofo sobre a psicologia pois teria sido 

a partir dessas reflexões que ele traçaria uma trajetória para além de uma epistemologia propria-

mente dita, como vemos em seus projetos arqueológicos ao apostar em uma saída histórica-filo-

sófica que não leva em conta somente o saber científico. Além disso, trata-se de um Foucault 

diretamente engajado com questões da psicologia: por que existem psicologias tão díspares coa-

bitando o mesmo espaço? Como as diferentes teorias podem ser traduzidas em práticas ditas psi-

cológicas? Como a psicologia se relaciona com as outras áreas do saber? Por que existem psico-

logias científicas e não científicas? Haveria algo em comum nesse campo tão heterogêneo? São 

questionamentos que pretendem conduzir a comunicação, demonstrando assim a necessidade de 

uma história que esteja além do campo puramente psicológico (tal como Foucault haveria enxer-

gado). O trabalho é um dos frutos de seis meses da pesquisa PIBIC intitulada “A questão da clínica 

na obra inicial de Michel Foucault”, orientada pelo Prof. Dr. Marcio Luiz Miotto (UFF). Nesse 

sentido, a comunicação é consequência de leitura detida de fontes primárias, em especial dois 

textos publicados por Foucault em 57, A psicologia de 1850 a 1950 e A pesquisa científica e a 

psicologia; leitura detidas das duas biografias de Foucault, escritas por Eribon e Macey; de co-

mentadores e pesquisadores interessados no pensamento foucaultiano, como a tese de doutorado 

de Miotto intitulada O problema antropológico em Michel Foucault. Logo, fez-se uma leitura 

abrangente sobre o assunto e comparação entre os textos para ver o que está em jogo nesse Fou-

cault da década de 50. Como foi explanado acima, Foucault em 1957 está debruçado sobre ques-

tões da própria psicologia, muitas que, inclusive, perduram até hoje. A partir de tais questiona-

mentos, vemos o filósofo anunciando que as revoluções em psicologia não resolvem as contradi-

ções que marcaram sua existência, e que, portanto, seria necessário buscar na história a explicação 

para a fundamentação da psicologia, no caso a negatividade. Em outras palavras, a positividade 

da prática psicológica seria proveniente das experiências contraditórias que o homem estabelece 

consigo mesmo, uma positividade que emerge do negativo, ou seja, das problemáticas estabele-

cidas de antemão; no mesmo movimento, a relação teoria/prática também seria dominada pela 

negatividade, uma vez que ela ocorre de maneira disjuntiva: a prática não se fundamenta na teoria 

e a pesquisa psicológica não nasce para atender a demandas e exigências da prática, já que esta 

teria critérios próprios de funcionamento. Dessa forma, apresenta-se um argumento bastante se-

melhante dos a priori da psicologia apontados no último capítulo de História da loucura. Ade-

mais, de acordo com estudos mais recentes, vale resgatar o fato de que Foucault em 1954-1955 

administrou um curso na École Normale Supérieure (ENS) denominado “Os problemas da An-

tropologia”, na qual a filosofia antropológica é problematizada de maneira histórica-filosófica, o 

que ajuda a entender as críticas à psicologia apresentadas em 57 e os compromissos futuros da 

fase arqueológica. Sendo assim, abre-se um leque de possibilidades futuras para problematizar e 

refletir as práticas psi, como a clínica psicanalítica (qual seria o papel do negativo aqui? Haveria 

um projeto de Homem por trás da psicanálise?); e o lugar do behaviorismo entorno de tais pro-

blemáticas (o behaviorismo cai no problema antropológico? Se sim, como? Se não, por que?). 
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Diante do que foi levantado, a comunicação melhor se enquadra no eixo 1: história dos objetos, 

teorias e práticas psicológicas. 

Palavras-chave: Michel Foucault; Psicologia; Negatividade; Antropologia Filosófica. 

Freud y Wundt. Una historia de paralaje 

Juan David Millán 

Universidad Católica del Maule, Maule, Chile 

Wilhelm Wundt (1833-1920) y Sigmund Freud (1856-1939) son usualmente considerados 

como figuras relevantes del pensamiento psicológico moderno, el primero ha sido reconocido 

como el fundador de la psicología experimental y el segundo fue el creador del psicoanálisis. 

Ambos fueron influidos por la revolución en el campo de las ciencias de la vida [Naturwissen-

chaften], la fisiología moderna, la anatomía, la neuropatología, la “nueva fisiología” mecanicista, 

entre otras ciencias que se desarrollaron desde la mitad del siglo XIX. Ambos fueron herederos 

de las “pasiones teóricas” derivadas de la “querella de los métodos” (Methodenstreit), que surgió 

por el ascenso de las llamadas ciencias humanas o del espíritu y su crítica a las ciencias de la 

naturaleza y que condujeron a la división de la comunidad científica entre: las ciencias de la na-

turaleza (Naturwissenchaften) y las ciencias del espíritu (Geiteswissenschaften)El auge de la psi-

cología experimental a finales del siglo XIX, no pudo ser ajena al conocimiento de Freud, sin 

embargo, sus escritos pre-psicoanalíticos, no registran una sola mención a la obra de Wundt. 

Freud no le cede demasiado protagonismo a Wundt en la ya basta topología de antecedentes de la 

historia del psicoanálisis, en cambio, se puede corroborar que Freud fue muy crítico con Wilhelm 

Wundt, al punto que consideró que de “los experimentos de Wundt no se obtuvo nada”, “pues no 

se les realizaba dentro de un planteo cierto y les faltaba una idea que pudiera aplicarse a los re-

sultados” y en cambio, afirmó que los experimentos de Wundt se volvieron fecundos cuando 

Bleuler y Jung de la escuela de Zúrich inspirados en el psicoanálisis empezaron a ocuparse de los 

experimentos de asociación. Se revisaron las citas a Wundt en la obra completa de Freud y se 

revisó las obras pre-psicoanalíticas que a pesar de que no tienen ninguna referencia a Wundt, se 

evidencian ciertos parentescos no reconocidos por Freud. Las diferencias de Freud con la Escuela 

de Wundt se hicieron palpables en el Analysis of a phobia in a five-year-old boy [Analyse der 

Phobie eines fünfjährigen Knaben] de 1909, en el que Freud comparó a Wundt y su escuela con 

la lógica del descubir Pequeño Hans, “Hagamos algo más para reivindicar a nuestro pequeño 

Hans. En verdad no se comporta peor que un filósofo de la escuela de Wundt. Para este, la con-

ciencia es un carácter infaltable de lo anímico, como para Hans el hace-pipí es el signo distintivo 

indispensable de todo lo vivo” (Freud, 1981a, p. 12).El análisis del pequeño Hans no sólo consti-

tuye un historial clínico de un caso de neurosis obsesiva infantil, también fue aprovechado por 

Freud para criticar el razonamiento de ciertos investigadores sobre la conciencia, en especial la 

escuela de Wundt. Así como Freud valoraba al Pequeño Hans por su incesable búsqueda y curio-

sidad sexual infantil, también valoraba que Wundt y su escuela estuvieron muy cerca o quizás a 

un abismo de “descubrir” el inconsciente.La obra de Wundt en ciertos momentos parece anticipar 

muchas ideas del psicoanálisis, especialmente el concepto pulsión, el carácter alucinatorio del 

sueño y los fenómenos de equívocos del lenguaje. En conclusión muchas de las citas de Freud 

sobre Wundt, evidencia que el inconsciente "tocó la puerta del laboratorio de Wundt" en muchas 

ocasiones, sin embargo, el giro filosófico-humanista de Wundt lo alejó completamente de 
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descubrir el inconsciente porque para el nacimiento del psicoanálisis -según el mismo Freud- fue 

determinante que el inconsciente se mantuviera en el ámbito de las ciencias naturales, “uncons-

cious psychical processes are the organic processes which have long been recognized as running 

parallel to the mental ones” (p. 286). Finalmente, la relación de Wundt y Freud, puede equipararse 

a una “relación de paralaje”, es decir, que a pesar de que la psicología experimental y el psicoa-

nálisis estén vinculados y sean imprescindibles para entender el nacimiento de la psicología mo-

derna a finales del siglo XIX, son dos caras de “una moneda que no pueden reunirse” o como 

“lados opuestos de una cinta de Moebius”. 

Palabras clave: Wundt, Freud, psicología experimental, psicoanálisis, historia. 

Um neuropatologista de Munique nos trópicos: a viagem de Walther Spielmeyer ao Bra-
sil em 1931 

Pedro Felipe Neves de Muñoz 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

Walther Spielmeyer nasceu em Dessau, na Alemanha, em 1879. Após completar seus es-

tudos médicos, especializou-se em neuropsiquiatria, através de uma tese de habilitação sobre a 

histopatologia do sistema nervoso defendida em 1906, na Universidade de Freiburg, junto à cáte-

dra do professor Alfred Hoche (1865-1946). Seis anos depois, assumiu a direção do Laboratório 

de Histopatologia da Clínica de Psiquiatria da Universidade de Munique, dirigida por Emil Kra-

epelin (1856-1926), ele permaneceu nesta cidade até a sua morte, em 1935, após uma longa e 

renomada carreira. Ao longo de sua vida, Spielmeyer ficou internacionalmente conhecido pelo 

desenvolvimento de novas técnicas de microscopia para a identificação de doenças do sistema 

nervoso, dando continuidade à agenda de investigações iniciada em Munique por Alois Alzheimer 

(1864-1915) e Franz Nissl (1860-1919) – o que explica a comum associação entre Spielemeyer e 

estes dois neurologistas. Ao longo da primeira metade do século XX, ocorreu na medicina mental 

brasileira uma separação entre as cátedras de psiquiatria e neurologia, bem como incursão aos 

laboratórios como parte de uma agenda de pesquisas sobre a paralisia geral progressiva e a neu-

rossífilis, a doença de Alzheimer, a coreia de Huntington, a tabes dorsalis, entre outras doenças. 

Tais investigações eram realizadas em amplo diálogo com os colegas estrangeiros, especialmente 

de origem alemã. Dado ao aumento de interesse pela neuropsiquiatria alemã, muitos médicos 

brasileiros viajaram à Europa e passaram pela Clínica de Psiquiatria da Universidade de Munique, 

como Juliano Moreira (1873-1933) e Ulysses Vianna Filho (1880-1935). Mesmo após o cancela-

mento da viagem de Kraepelin e Alzheimer ao Brasil (programada para 1906), um intenso inter-

câmbio teuto-brasileiro se desenvolveu na medicina mental e teve seu auge no período de 1925 a 

1933. Com a fundação do Instituto Teuto-Brasileiro de Alta-Cultura, em 1930, foi realizada uma 

intensa negociação, mediada por Ulysses Vianna, com o objetivo de trazer um neuropatologista 

alemão ao Brasil. Frustrados os planos da viagem de Oskar Vogt (1870-1959) – neurologista e 

diretor do Instituto Alemão de Pesquisas do Cérebro, em Berlim-Buch – ao Brasil, ficou acertada, 

então, a vinda de Walther Spielmeyer para o Rio de Janeiro e São Paulo, como parte de uma série 

de cursos ministrados em 1931. A vinda do especialista de Munique representou a concretização 

de um desejo antigo dos médicos brasileiros e seu curso foi um extraordinário sucesso, atraindo 

especialistas de várias regiões do país. Além de falar sobre as suas técnicas de microscopia e suas 

aplicações à Histopatologia, Spielmeyer discorreu sobre diversas doenças do sistema nervoso que 
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eram de grande interesse do público médico de seu curso. O presente trabalho é produto de minha 

tese de doutorado, financiada pela CAPES e pelo DAAD, e tem como objetivo analisar a vinda 

de Walther Spielmeyer ao Brasil e os cursos que ele ministrou – principalmente a parte teórica, 

ou seja, as conferências que foram publicadas nos Arquivos Brasileiros de Neuriatria e Psiquia-

tria. Para tanto, é necessário discorrer sobre os momentos chaves da trajetória do especialista em 

Munique, assim como das relações teuto-brasileiras – embora este texto não almeje aprofundar 

as questões diplomáticas desse contexto histórico. O foco do trabalho é a produção e circulação 

do conhecimento neuropsiquiátrico (teorias, práticas e tecnologias) que mobilizaram os médicos 

brasileiros e alemães na primeira metade do século XX. Com isso, busca-se produzir uma signi-

ficativa contribuição à história das ciências e dos saberes psi, com apoio de um conjunto diversi-

ficado de fontes coletadas no Brasil e na Alemanha. 

Palavras-chave: Medicina mental; Laboratório; Viagens científicas; Relações Brasil-Alemanha. 

Epilepsia, locura y criminalidad en el Puerto Rico de finales de siglo XIX: Un estudio de 
caso 

Sofía González-Rivera 

Universidad del Sagrado Corazón, San Juan, Porto Rico 

En Puerto Rico la historia de la locura apenas ha comenzado a investigarse. Uno de los 

objetivos de esta ponencia es, precisamente, comenzar a indagar sobre un tema tan importante, 

pero relegado en el país. El tema es amplio y complejo y puede estudiarse desde distintas pers-

pectivas teóricas y metodológicas. Una de ellas es el análisis de discurso. Nos focalizamos en el 

análisis del discurso médico sobre locura y la criminalidad a finales del siglo XIX. Un siglo ca-

racterizado por la coexistencia del afán de modernidad de las élites dominantes, entre ellas la clase 

médica, y la precariedad del resto de la población. Específicamente, examinamos el informe mé-

dico forense en un caso de homicidio. En 1892 un jornalero de Juana Díaz, municipio ubicado al 

sur de la isla asesina a machetazos a su compañera consensual. En cumplimiento con las leyes 

españolas vigentes, la Audiencia de lo Criminal en Ponce solicitó una evaluación sobre el estado 

mental del imputado al momento de cometer el crimen. El análisis de discurso, como argumenta 

Teun A. van Dijk tiene como objetivo “analizar, explicar y describir las estructuras específicas 

del texto y del habla” Es desde esta perspectiva que analizamos las fuentes primarias decimonó-

nicas referentes a este caso, -periódicos, documentos gubernamentales e informes judiciales, - 

como textos útiles para explorar el andamiaje teórico, ideológico médico-legal dominante en el 

periodo que nos ocupa. Desde el punto de vista social, el discurso médico revestido de cientifici-

dad proveyó una nueva normativa en la cual la judicatura muchas veces se amparó. A partir de 

casos como éste, la clase médica puertorriqueña adelantó su posicionamiento como poseedora de 

un saber qué haría factible distinguir entre lo criminal y la locura. Se acreditan como profesionales 

la posesión de un conocimiento, métodos y agudeza perceptual clínica que solo es posible alcan-

zar con su adiestramiento universitario. No obstante, es importante, tomar en cuenta que la orato-

ria de este grupo profesional puertorriqueño estuvo marcada por nociones de género, raza y clase 

que colocaron a los estratos menos privilegiados, sobre todo a las mujeres, negros, pobres y niños, 

al vaivén de los intereses, visiones, proyectos y exigencias de las élites. A través de la ponencia 

examinamos los fundamentos teóricos en que se apoyaron los galenos para demostrar que el acu-

sado sufría de locura cuando cometió el asesinato. El enfoque de la degeneración, las ideas del 
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español Pedro Mata, las mediciones antropométricas y evaluaciones fisiológicas formaron parte 

del acercamiento clínico en este caso. El proceso no estuvo exento de dificultades y encontronazos 

burocráticos. El grado de receptividad del sistema jurídico insular ante las posturas de los galenos 

también se discute en esta presentación. Las conclusiones del informe pericial “Del Crimen de 

Las Lomas” como se le conoció en su momento, puntualiza que la locura epiléptica, producto de 

un desequilibrio cerebral hereditario que padecía el acusado, fue la causa del asesinato de su com-

pañera consensual. Este no era responsable de sus actos al momento del crimen, y por ende, debía 

ser conducido al Manicomio de Puerto Rico. 

Palabras claves: locura, epilepsia, crimen, Puerto Rico, siglo XIX. 

O civilizado-selvagem e as figuras do medo: cenários para a emergência da Psicologia 
Social no Brasil 

Fernando A. Figueira do Nascimento 

Belinda P. Haber Mandelbaum 

Universidade de São Paulo 

Alcança-nos os antigos ventos autoritários; é possível que eles nunca tenham deixado de 

circular entre nós, sendo as ininterruptas denúncias sobre a violência do Estado, mesmo em tem-

pos democráticos, contribuição para esta afirmação. Eles se apresentam como um dos elementos 

políticos que, somados ao medo da dissolução da tradição familiar, ao temor da insurgência das 

populações rebeldes e do fantasma do comunismo, formaram o cenário de disputas políticas, que 

encontrou no antipetismo e na narrativa anticorrupção, sua superfície moral e nos conduziu ao 

momento em que todo o pensamento progressista aparecia sob suspeita e à eleição de um milici-

ano. Por outro lado, no contexto de pandemia, a noção de ajustamento ao chamado novo normal 

se presentifica com noções e estratégias para a manutenção da saúde mental, o que reflete, em 

muitos momentos, a perspectiva de um sujeito ahistórico que tem no social uma participação que 

se resume a transitar por espaços simbólicos livres de qualquer processo de dominação e violên-

cia. Assim, torna-se importante a reflexão sobre a recepção e a produção dos saberes psicológicos 

no país. Esta tarefa se justifica na possibilidade de compreendermos o seu presente e também os 

elementos que produziram e afirmaram nossos modos de existir. Desta forma, consideramos que 

nosso trabalho se apresenta em acordo com a proposta do Eixo 1 deste encontro. Considerando 

isto, este trabalho é parte da pesquisa em andamento sobre a História da Psicologia Social no 

Brasil, nele temos o objetivo de compreender as condições de emergência dos estudos e das prá-

ticas relacionadas à psicologia social, tendo como categoria fundamental o desajustamento social. 

Para isso, fundamentamo-nos nos estudos genealógicos de Michel Foucault, sobretudo desta-

cando as relações entre saber, poder e verdade, que provocaram a elaboração de estratégias que 

atuaram sobre os corpos infantis, dos loucos, dos delinquentes, dos libertinos, dos operários e, 

como parte da razão disciplinar, possibilitou a formação de biopolíticas que tomavam a popula-

ção, assim como os corpos individuais, como objeto contínuo de observação: o civilizado é habi-

tado pelo selvagem! Tendo como fundamento a desconstrução de categorias universais e as des-

continuidades históricas, podemos, de forma esquemática e somente para fins didáticos, estabe-

lecer diferentes momentos para o estudo da História da Psicologia Social no Brasil: - 1850 – 1920: 

período em que prevaleceram os estudos da Sociologia, com inspiração no positivismo de Au-

gusto Comte e na recepção do evolucionismo social de Herbert Spencer; - 1920 – 1945: período 
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em que encontramos as primeiras publicações de manuais de psicologia social escritos por autores 

brasileiros, é também o período em que se inicia a institucionalização da Psicologia Social, com 

os primeiros cursos na Escola Livre de Sociologia e Política em São Paulo e no Rio de Janeiro, 

na Universidade do Distrito Federal; - 1945 – 1979: período de consolidação da Psicologia Social 

e em que se apresentam no país os efeitos de sua crise, o que na América Latina provoca o empe-

nho na sua revisão teórico-metodológica; - 1980 – atualidade: período de fundação da Associação 

Brasileira de Psicologia Social (1980), que impulsiona importantes discussões no campo, ao 

mesmo tempo, encontramos a abertura de novas possibilidades de atuação e pesquisa que encon-

tram nas noções de compromisso ético-político sua perspectiva comum. Nos dedicaremos ao se-

gundo período apresentado, em especial ao texto publicado por Arthur Ramos, Introdução à Psi-

cologia Social (1936). Arthur Ramos, posicionado também entre os precursores da Psicanálise no 

Brasil, escreveu um dos primeiros textos sobre psicologia social no país e nele elaborou conceitos 

e perspectivas que não deixavam de tocar em dois pontos fundamentais para o pensamento social 

brasileiro durante os anos de 1920 e 1930: a identidade nacional e a modernização do país. É 

ainda, neste sentido, que podemos perceber em seus estudos, principalmente naqueles dedicados 

ao negro no Brasil, a dualidade entre o civilizado e o selvagem. Em uma interface entre a Psica-

nálise e a Higiene Mental, Arthur Ramos definia a Psicologia Social como um tipo de Higiene 

Mental Aplicada, que não poderia deixar de considerar a formação da personalidade e os estudos 

culturais, a formação da identidade social e o inconsciente primitivo como fundamentais para a 

compreensão dos indivíduos e dos grupos. 

Palavras-Chave: História da Psicologia; Psicologia Social; Desajustamento Social. 

A contribuição da perspectiva histórica de Walter Benjamin para Psicologia Social 

Gabriella Silveira Carvalho 

Juliana de Castro Chaves 

Universidade Federal de Goiás 

Walter Benjamin é um autor que pertence a denominada Teoria Crítica da Escola de Frank-

furt, escola atrelada ao Instituto Social, que faz crítica a pensamentos de identidade e de não-

contradição, típicos da chamada Teoria Tradicional. Dentro âmbito do conhecimento, podemos 

dizer que esse teórico desenvolve uma concepção de história valiosa para se pensar a relação entre 

os dominados e dominadores e de uma possível resistência. Benjamin elabora um conhecimento 

a contrapelo das ideias positivistas, evolucionistas, cronológicas e pautadas no progresso, que 

ocultam a história dos oprimidos e reproduzem a exploração de classes. Essa perspectiva envolve 

também um pensar diferente sobre a relação entre indivíduo e sociedade e sujeito e objeto, ofere-

cendo contribuição para as ciências humanas. Walter Benjamin presenciou os horrores de uma 

guerra mundial no século passado e a ascensão do nazifascismo e, em seu texto Sobre o conceito 

da história, traz elaborações contrapostas à concepção de progresso que concebia o tempo e o 

trajeto da humanidade a partir de uma noção evolucionista. Foram tecidas críticas aos marxistas 

da época vinculados à Segunda e Terceira Internacional Comunista, que difundiam uma noção de 

história pautada em um tempo vazio e uma visão instrumental da tecnologia, que desembocava 

em uma história mecanizada. Este trabalho investiga a formulação de história proposta por Ben-

jamin, articulado com conceitos como memória e tradição, a fim de compreender as resistências 

que permeiam o percurso da sociedade. Essa elaboração acerca das resistências é essencial, uma 
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vez que o entendimento da história, para além de uma lógica burguesa, permite uma rememoração 

das injustiças sofridas pelas vítimas do passado. Benjamin explora o conceito de rastro para expor 

sua visão sobre tempo, história e memória; através desses rastros é possível apreender os vestígios 

que alegam o passado e foram transmitidos a partir do encobrimento do relato dos sujeitos que 

estão por detrás dessas pegadas, estátuas e monumentos, por exemplo, são testemunho desses 

sujeitos e auxiliam a revelar a história dos sujeitos vencidos. O procedimento metodológico utili-

zado para estudo foi o qualitativo, fundamentado em pesquisa bibliográfica, através da análise de 

artigos científicos e livros associados ao estudo de Walter Benjamin. A partir da investigação 

constatou-se que o conceito de história para Walter Benjamin promove uma cisão com aqueles 

estudiosos que investigam a história a partir de construções de tempo vazias, focando apenas no 

progresso, sendo assim, é proposto atrelar passado, presente e futuro, explicitando a necessidade 

de fazer justiça à memória dos vencidos ou oprimidos, que foram esquecidos pela história contada 

pelos vencedores. Resistência é ir a contrapelo de uma história escrita por vencedores, buscando 

justiça para aqueles que no decorrer dos séculos tornaram-se apagados. Promove-se aqui um 

modo de estudo e investigação que contribui para a Psicologia Social Crítica ao propor uma re-

flexão e análise que vá além do conhecimento tradicionalmente difundido, uma vez que este re-

flete a ótica das classes dominantes e apaga a história de todos aqueles que foram vencidos e 

oprimidos no decorrer do trajeto da humanidade. Compreender as resistências na história em Psi-

cologia é uma forma de olhar para aqueles que historicamente ficaram às margens, e assim tentar 

construir uma ciência que dê voz à narrativa de todos os sujeitos. O trabalho enquadra-se no eixo 

temático 1: História dos objetos, teorias e práticas psicológicas. Fontes de Financiamento: CNPq 

e Universidade Federal de Goiás. 

Palavras-chave: Walter Benjamin; História; Resistência. 

“Psicologia de maleta” e sua influência na fortificação de uma psicologia elitista 

Giovana Pavoni Hipólito 

Maria Yzabella Souza Trombim 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

O presente trabalho tem como objetivo analisar como “psicologia de maleta” influencia na 

manutenção histórica de uma psicologia elitista e qual é a importância de profissionais psicólogos 

com compromisso ético e social. Ao falarmos de psicologia e seu processo de desenvolvimento, 

deparamo-nos com concepções que dizem respeito a sua conceituação enquanto ciência, priori-

zando uma análise cronológica e linear. Essa proposta não abarca a história da psicologia en-

quanto fruto da atividade de um homem que não se mantém passivo em sua própria circunstância 

de ordem social, presente no decorrer do desenvolvimento desse processo. Analogamente à ação 

direta dos sujeitos para a construção da ciência em destaque, devemos encarar os profissionais de 

psicologia, e seus graduandos, como sujeitos que devem ser ativos no desenvolvimento num âm-

bito individual e social. Dessa forma, como apresentado em uma pesquisa feita pelo Conselho 

Federal de Psicologia em 1988, podemos visualizar que uma parcela da psicologia brasileira agiu 

coerentemente com o regime autoritário durante a ditadura de 1964 e com a reorganização uni-

versitária brasileira assumida no período, resultando em uma despolitização e descarte do senso 

crítico no curso e na ciência psicológica. O profissional de psicologia não pode ser sujeito passivo, 

e através de seu trabalho, ao entrar em contato com outras subjetividades, deve fomentar 
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consciência da realidade social em que o indivíduo está inserido. Portanto, as perturbações indi-

viduais que levam o sujeito buscar um atendimento psicológico não devem ser encaradas como 

algo de ordem meramente particular que devem ser corrigidas para ajustarem-se a normatização 

social, mas sim como reflexo do coletivo que sempre dirá respeito aos meios de produção que o 

rodeiam. É importante ressaltar que o caráter de compromisso com as elites brasileiras serviu da 

mesma forma como fundamento para estabelecer a ciência psicológica há 100 anos atrás, mas, no 

caso, em escala mundial, isso se deve ao fato de a psicologia ser uma ciência moderna, desenvol-

vida para lidar com a individualidade da vida privada que havia sido formada pós feudalismo. O 

contexto exigia da burguesia uma reconfiguração nas relações de poder em que se mantivesse 

dominante, e alguns destes instrumentos de controle e gerenciamento humano foram as ideias 

psicológicas, que corroboraram para uma ideologia de ordem através de uma posição saber-poder. 

Perante esse contexto, o modelo econômico capitalista elabora um discurso moral e higiênico que 

atribui bem-estar e saúde a indivíduos produtivos e passivos ao estado. A exemplo desse cenário, 

surge uma prática profissional de concepções normativas e categorizantes, associada a uma pato-

logização de fenômenos humanos e intensificação de um maniqueísmo judaico cristão, já que os 

sujeitos só eram considerados bons caso tivessem comportamentos sociais e sexuais comprome-

tidos com os interesses do Estado. Atualmente, é indubitável o fato de que a psicologia ainda não 

se desvencilhou totalmente dessas técnicas de reclusão, prova disso é o elitismo da graduação que 

se projeta, na maioria das vezes, na noção estritamente individualista dos sofrimentos psíquicos, 

em análises que classificam os sujeitos de acordo com um padrão de normalidade, corroborando 

em um engendramento de passividade frente aos modelos político-econômicos opressivos da so-

ciedade. Portanto, fica clara a necessidade da formação de profissionais e acadêmicos ativos e 

críticos na graduação que se comprometam com uma psicologia popular e que atuem efetivamente 

a serviço das camadas baixas da sociedade, e que, ainda, estejam à disposição das demandas so-

ciais. Pois, uma vez que os instrumentos históricos e culturais em um processo dialético, contri-

buem para a construção de identidade do indivíduo, explicita-se o quanto essa construção histórica 

de discriminação e categorização dos sujeitos infere, ainda hoje, sofrimentos políticos de exclu-

são. Cabe a nós, graduandos de psicologia e profissionais psicólogos, tornarmos a ciência psico-

lógica mais acessível. Para isso, é necessário repensarmos a prática “psicologia de maleta”, a qual 

carrega metodologias e teorias baseadas nas subjetividades de maneira hegemônica e que busca 

encaixar vivências em conceitos universais. Para tanto, devemos lutar por uma “psicologia de 

papel e caneta”, que enxergue no campo social suas referências de atuação. 

Palavras-chave: Psicologia crítica; elitização; Compromisso social. 
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Reflexões sobre os impactos da ABRAPSO e da Escola de São Paulo de Psicologia So-
cial na construção e consolidação da Psicologia Crítica Latino-Americana 

Péricles de Souza Macedo 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Este trabalho, de natureza teórico-reflexiva, tem como objetivo refletir sobre os impactos 

que a Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO) e a Escola de São Paulo de Psico-

logia Social desempenharam na construção e consolidação de uma práxis crítica em psicologia 

social latino-americana. A ABRAPSO, entidade de caráter técnico-científico, nasceu com o pro-

pósito de construir análises, intercâmbios e ações sobre o mundo acadêmico e social em uma 

perspectiva crítica às teorias e métodos que naturalizam as questões de âmbito social e apregoam 

a neutralidade científica em suas produções teórico-metodológicas. Desde sua fundação, a 

ABRAPSO traz em seu bojo o desejo por uma sociedade equânime, justa e igualitária, cujos sa-

beres e fazeres possam fazer o enfrentamento radical ao modelo de produção capitalista e aos 

processos de exploração e dominação, inerentes a tal modelo de produção. A Escola de São Paulo 

surge anterior à ABRAPSO, no curso de pós-graduação em Psicologia Social da Pontifícia Uni-

versidade Católica de São Paulo (PUC-SP), em um cenário marcado pela ditadura militar e pela 

repressão, contexto esse que foi significativo para desenhar o solo que daria condições para os 

questionamentos que surgiram em torno desse campo do conhecimento, sobretudo, no que tange 

aos métodos e técnicas empregados à época, cuja aplicação mecânica e ahistórica não respondia 

às necessidades das maiorias populares do contexto latino-americano. Paralelamente à ditadura 

que estava em curso no Brasil, vários países do continente Latino Americano estavam sendo atra-

vessados por regimes ditatoriais, o que serviu de clima intelectual, social e político para a cons-

trução de uma psicologia social de base marxista, cujo principal anseio era fazer o enfrentamento 

a esse contexto marcado por significativas violências, repressão, pobreza, dominação e explora-

ção, incidindo expressivamente no cotidiano e na vida dos povos deste continente. Ambas surgi-

ram para responder à crise teórico-metodológica instalada no campo da psicologia social nas dé-

cadas de 70 e 80 e tem como principais representantes a figura da professora Silvia Lane, do 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social da PUC-SP, e seus orientandos, que à 

época se propuseram a construir saberes e fazeres que fizessem o contraponto à perspectiva he-

gemônica que embasava a construção teórica e prática em psicologia social no Brasil e na América 

Latina. Tal perspectiva, de base positivista, liberal e norte americana, que, permeou esse campo 

do conhecimento de modo hegemônico por muito tempo, cumpria papel ideológico de manuten-

ção do status quo, ao postular a possibilidade de uma suposta neutralidade científica na pesquisa 

em psicologia social, desconsiderando o papel político que o pesquisador deve adotar na produção 

de conhecimento. A ABRAPSO e a Escola de São Paulo de Psicologia Social surgiram com o 

propósito de construir um saber em psicologia social que pudesse subsidiar a transformação social 

dos povos latino-americanos, colocando-se a serviço das maiorias populares. Neste trabalho, con-

sidera-se outras variáveis, que, sem dúvidas, influenciaram e possibilitaram a emergência de um 

saber crítico em psicologia na América Latina, contudo, destaca-se essas duas principais influên-

cias. Pretende-se com este trabalho trazer à baila o processo histórico de construção da 

ABRAPSO, e o papel significativo que a Escola de São Paulo desempenhou não só na construção, 

mas, na consolidação de uma práxis latino-americana em psicologia, compromissada com a trans-

formação social. Parte-se do pressuposto de que tanto a ABRAPSO como a Escola de São Paulo 
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desempenharam um papel revolucionário no campo da psicologia social crítica latino-americana, 

uma psicologia marcada pela pluralidade no que tange às teorias e aos métodos, mas que se unifica 

em torno de que todas as perspectivas, situadas dentro do que se considera campo crítico, carre-

garem consigo a possibilidade de colocarem esse saber e fazer a serviço da transformação social. 

Faremos uma reflexão sincrônica e diacrônica, de modo a pensar e apontar os impactos que essa 

práxis representa atualmente no campo da psicologia social crítica latino-americana. 

Palavras-chave: Escola de São Paulo; Materialismo Histórico-Dialético; Psicologia Social. 

O contracontrole social como ferramenta de contestação política: de James G. Holland a 
Celso Pereira de Sá (1970-1990) 

Roberta Garcia Alves 

Lucas Ferraz Córdova 

Rodrigo Lopes Miranda 

Universidade Católica Dom Bosco 

Têm sido recente objeto de pesquisa historiográfica a análise de como certas teorias e con-

ceitos psicológicos foram produzidos em seu local de invenção e como estes, ao viajarem para 

outras regiões, se transformam de acordo com uma especificidade local. Dentro dessa perspectiva, 

o presente trabalho traz dados preliminares de uma pesquisa, ainda em andamento, que objetivou 

compreender as dinâmicas de recepção e circulação da Análise do Comportamento no Brasil atra-

vés de um conceito específico da área: o de contracontrole social. A escolha deste conceito se deu 

pelos indícios primários de sua relação com a temática da transformação social, tendo promovido 

uma interface entre Análise do Comportamento e Política, tanto nos Estados Unidos da América 

(EUA) quanto no Brasil, no período de 1970 a 1990. Para tanto, foram selecionados dois autores 

como unidades de análise da dinâmica da recepção/circulação do conceito entre o contexto esta-

dunidense e o brasileiro: James G. Holland e Celso Pereira de Sá. O escrutínio desses autores em 

específico se justifica a partir do entendimento de que os mesmos se constituem representantes 

do diálogo entre Psicologia e Política, bem como, retratam as possibilidades de mobilidade e 

hibridização do conhecimento psicológico. O primeiro autor foi contemporâneo e colega de B. F. 

Skinner, tendo publicado juntos em 1969 a obra de ensino programado A Análise do Comporta-

mento. Posteriormente, Holland publicou uma série de artigos tratando de temas políticos de uma 

perspectiva analítico-comportamental. Nestas produções o conceito de contracontrole social apa-

rece como apoio explicativo para compreensão das dinâmicas de revoluções sociais e políticas 

envolvendo os EUA naquele período (e.g. Guerra Fria, embargo à Cuba, Guerra do Vietnã). O 

segundo autor foi professor titular de Psicologia Social da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) e pesquisador de áreas diversas como a Análise do Comportamento, Representa-

ções Sociais e Psicologia Social da Memória. Em sua tese de doutoramento de 1985, Sá dedicou 

uma parcela de seus estudos à pesquisa do contracontrole social como via de resistência ao perí-

odo de ditadura civil-militar. A análise das fontes selecionadas sugere que os construtos foram 

concebidos em um cenário autorreflexivo dos estadunidenses em relação às suas políticas impe-

rialistas (de vida e de Estado). Esse discurso adentrou o contexto acadêmico de forma geral, ge-

rando políticas empáticas com problemas sociais de países do Terceiro Mundo. Tendo levado 

essas mesmas críticas à comunidade de analistas do comportamento, Holland defendeu que a luta 

contra a desigualdade social seria uma espécie de contracontrole, para ele, deveria fazer parte do 
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compromisso político do analista do comportamento auxiliar a população a desvelar as situações 

de controle e promover o contracontrole. Posteriormente, Celso Pereira de Sá apropriou-se do 

contracontrole social na criação de uma Cartilha de contracontrole social; um instrumento de edu-

cação popular com o intuito de popularizar as tecnologias da ciência comportamental na luta pelo 

persistente processo de redemocratização brasileiro. Sá também se situou como ponto que permi-

tiu a profusão da leitura skinneriana com outros quadros teóricos que emergiram do cenário polí-

tico e social brasileiro no horizonte de construção de uma sociedade democrática. O planejamento 

e execução de um instrumento, baseado no conceito de contracontrole, direcionado a ensinar o 

reconhecimento das condições de controle que envolvem sua ocorrência, guarda considerável si-

milaridade com a conscientização para a mobilização e ação popular, objetivos chave para a atu-

ação comunitária em Psicologia Social naquele momento. Nesta seara, Sá advogou pela possibi-

lidade de compatibilidade entre comportamentalismo radical e as perspectivas comunitárias do 

pensamento e ação e de educação popular, circunscritas na Psicologia Social. 

Palavras-chave: Contracontrole social; História da Análise do Comportamento; História crítica 

da psicologia; James G. Holland; Celso Pereira de Sá; Psicologia social; Recepção; Circulação. 

Historiografia da ciência e História da psicologia: Interlocuções possíveis? 

Eva Maria dos Santos Mesquita 

Dener Luiz da Silva 

Universidade Federal de São João del-Rei 

Apresentamos o resultado de um estudo teórico-bibliográfico, de cunho introdutório, sobre 

as interlocuções e interdependências disciplinares entre a historiografia da ciência e a história da 

psicologia, que tem como objetivo analisar os movimentos presentes nelas buscando superar os 

limites da atividade historiográfica, como o presentismo, o historicismo, o internalismo e o exter-

nalismo. Parte-se da hipótese de que ambos os movimentos acadêmicos acabam por influenciar-

se mutuamente ao longo de seu percurso constitutivo e buscou-se compreender se e como ocorre 

tal interlocução. Almejamos retratar as mútuas influências entre a história da ciência – principais 

autores, conceitos e propostas teóricas, enquanto área de saber, disciplina e especialização – com 

a história da psicologia. A pesquisa seguiu de uma proposta metodológica de estudo teórico-bi-

bliográfico, com delimitação temporal (século XX) e definição de corpus-primário as principais 

obras referenciadas no período. Ao corpus primário foi acrescentada bibliografia secundária (14 

capítulos de livros e, aproximadamente, 40 artigos relacionados ao tema), que também foi lida e 

analisada. A análise do corpus primário e da bibliografia secundária se deu através de cinco passos 

distintos: 1) leitura e fichamento do capítulo ou texto; 2) identificação e delimitação de categorias 

conceituais; 3) compreensão dos contextos teóricos nos quais foram elaborados tais conceitos; 4) 

releitura do corpus de pesquisa; 5) correlação e síntese teórica sobre a estrutura teórica e o con-

junto de conceitos de cada autor. A partir dessa análise conseguimos identificar quatro movimen-

tos que ocorreram na historiografia da ciência e que influenciaram a psicologia, e outras áreas, 

que buscavam a cientificidade. Esses movimentos seriam: Positivismo Comtiano, com a busca 

pela verdade a partir da ciência; O processo de institucionalização da história da ciência; Thomas 

Kuhn e sua obra A estrutura das revoluções científicas (1964), como um dos representantes do 

movimento pós-positivista, que levou a história da ciência a passar por um momento de crise de 

identidade e, por fim; o Pós-modernismo, com a problematização da ciência enquanto fazer 
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atravessado pelo social e cultural, afirmação de uma ciência não neutra. A partir desses movimen-

tos destacamos suas principais teses, relações e interlocuções com a história da psicologia, criando 

assim, uma tabela com esses principais fatos para um melhor entendimento. Dessas separações e 

análises conseguimos concluir que existe uma complexidade no relacionamento da história da 

ciência com a história da psicologia ao longo do século XX, em que encontramos diferentes mo-

dos de se fazer historiografia da ciência, o que nos leva a diferentes tipos de interlocuções e mo-

vimentos que estão entrelaçados com a história da psicologia. Compreender essa complexa e 

longa interlocução pode nos abrir para temas importantes, como a validação social e política da 

Psicologia e dificuldades e obstáculos epistemológicos na atualidade. 

Palavras-chave: Historiografia da Ciência; Historiografia da Psicologia; Positivismo; 

institucionalização; Thomas Kuhn; Pós-modernismo. 

A mudança de sentidos e o sentido das mudanças: por uma história da psicologia sob a 
óptica das rupturas 

Isabel Cristina dos santos 

Alexandre de Carvalho Castro 

Ula Cristina de Lima 

CEFET/RJ 

Herdeiros de uma tradição filosófica que privilegia o Ser naquilo que ele é, tendemos a 

valorizar a permanência, o discurso que se mantém como unidade, a racionalidade de ações con-

catenadas, correndo, inclusive, o risco de, no labor histórico, flertarmos com essencialismos. Na 

História da Psicologia, a visita ao passado, e a consequente narrativa dos eventos pregressos, está 

imbricada no olhar do pesquisador, também um agente da história. Mas como alguns supõem esse 

processo neutro e imparcial, um esforço, tal como esse, eventualmente tende a sustentar temas e 

especializações que hoje estão sob o confortável domínio de uma psicologia que se entende como 

uma ciência efetivamente consolidada. Consequentemente, há uma historiografia que enfatiza um 

contar da psicologia pautada nesses modelos planejados da Europa e dos EUA, considerando-os 

hegemônicos. Contudo, por outro lado, há também um percurso de análise histórica que relativiza 

essa historiografia hegemônica e que critica a concepção idealizada de uma História da Psicolo-

gia. Essa historiografia – que faz a crítica dos marcos inaugurais pioneiros, das essencializações 

e das continuidades – prefere enfatizar as descontinuidades, as rupturas e as contradições, pois 

suspeita de que qualquer pasteurização de eventos históricos acaba por acobertar contradições e 

insurgências que, na verdade, mereceriam destaque e relevo. Esta pesquisa procura mostrar a in-

consistência de uma história linear ao analisar uma trajetória que, embora frequentemente captu-

rada pela classificação de psicologia do trabalho, mantém, nas rupturas, um ponto de tensão que 

merece destaque: as proveniências de Pierre Weil (1924 – 2008). Weil não se ajusta numa análise 

histórica norteada pelos encadeamentos e continuidades de fatos de sucesso, ou por um progresso 

cronológico linear. Francês, chegou ao Brasil em 1948 e desenvolveu ações que mantêm interface 

com os campos da psicologia educacional, organizacional e clínica. O ponto de interesse para a 

pesquisa histórica é que, movido por suas inquietações, em determinadas circunstâncias de seu 

percurso mudou o rumo de suas pesquisas, abandonando estudos então estruturados e aderindo a 

novas concepções. Ainda jovem, recém-chegado da Europa, carregava em seu currículo vivências 

em psicologia experimental e psicotécnica. A convite de Léon Walther, que fora seu professor, 
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permaneceu por dez anos na então capital (Rio de Janeiro), onde atuou na formação de Orienta-

dores Vocacionais, na direção da Divisão de Ensino do Departamento Nacional do Serviço Naci-

onal de Aprendizagem Comercial (SENAC) e organizou também o consultório médico psicope-

dagógico da Sociedade Pestalozzi. Nesse período, seu foco de estudo era a Psicotécnica, contri-

buindo com a elaboração de diversos testes. Anos mais tarde, porém, rompeu com essa concepção, 

em prol de uma Psicologia Aplicada, por considerar que psicotécnica implicava um aspecto ex-

clusivamente tecnocrático. Lançou o ABC da Psicotécnica em 1955 e o Manual da Psicologia 

Aplicada alguns anos depois. Após o período inicial no Rio de Janeiro, começou também a de-

senvolver seus estudos sobre relações humanas no trabalho. Em 1958, mudou-se para Belo Hori-

zonte para trabalhar no Departamento de Orientação e Treinamento (DOT) do Banco da Lavoura, 

importante instituição financeira de Minas Gerais. Essa oportunidade proporcionou um campo 

fértil para o desenvolvimento e ampliação do seu novo tema de interesse, o das Relações Huma-

nas. Depois, Weil tornou-se referência no âmbito do Psicodrama. Posteriormente, sob o espectro 

de uma crise existencial, migrou, ainda nos anos 1970, para um novo enfoque, tornando-se um 

dos pioneiros na chamada Psicologia Transpessoal, área que ainda hoje desperta controvérsias 

entre os adeptos de uma abordagem mais cientificista. Um ponto de discussão relevante nesta 

análise é que o método usado – a análise de fontes primárias (Weil escreveu cerca de 50 livros) – 

não dá conta de uma síntese unificadora na trajetória desse autor. Afinal de contas, quem consi-

derar: o Weil psicotécnico ou o Weil transpessoal? Todas essas mudanças são importantes, con-

tudo, para configurar as tensões internas ao campo de pesquisa. Assim, a partir da hipótese de que 

as rupturas são fatores constitutivos da História da Psicologia, o objetivo deste estudo foi analisar 

a trajetória que Pierre Weil trilhou, o que contribui para ressaltar uma pesquisa histórica voltada 

para os episódios disruptivos e para as descontinuidades. 

Palavras-chave: Psicotécnica; Psicologia Aplicada; Relações Humanas; Psicodrama; Psicologia 

Transpessoal. 

Redes de colaboración en la investigación historiográfica en psicología. El caso de los 
grupos de trabajo en Historia de la SIP 

Jean Nikola Cudina 

Julio César Ossa 

Juan Fernando Aguilar 

Fundación Universitaria Lumen Gentium, Valle del Cauca, Colômbia 

Las redes que se establecen a partir del trabajo colaborativo es un recurso que puede mani-

festarse de diversas maneras. Si bien es cierto, que esta práctica gana cada vez más valor entre los 

investigadores en todo el mundo es importante mencionar que el análisis de estas redes es un 

aspecto sobre el cual, es necesario profundizar dado a que se constituyen en objeto de estudio 

para comprender las formas como se llevan a cabo las dinámicas de investigación. Para efectos 

de esta presentación, desarrollamos tres apartados. En primer lugar, exponemos algunos apuntes 

de la investigación historiográfica en psicología con el propósito de situar la emergencia de este 

campo de estudio, algunos logros y alcances como área de investigación. En segundo lugar, se 

expone una reseña histórica de la importancia de la SIP para promover el avance y fortalecimiento 

de la investigación en historia de la psicología a través del grupo de trabajo adscrito. En tercer 

lugar, se analizan las redes de comunicación científica que se han configurado a partir de los 
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grupos de trabajo de la SIP.Justificación: En este estudio, entendemos el trabajo colaborativo 

como un proceso complejo que va más allá de la simple interacción que se gesta de las relaciones 

entre investigadores. Las redes de colaboración que se tejen a menudo, son consideradas como 

un medio para fortalecer la calidad de los trabajos que se publican y a su vez, figuran como un 

vehículo para favorecer el avance de estudios en regiones que cuentan con una débil infraestruc-

tura en materia de ciencia y tecnología. A su turno, instituciones de carácter público y privadas, 

asociaciones y agremiaciones -en su función de promover el avance y visibilidad de la producción 

científica- constituyen parte de este complejo proceso.Objetivos: Es por ello que este estudio tiene 

como objetivo llevar a cabo un análisis de las redes de colaboración científica que se tejen en el 

campo de la historia de la psicología en América Latina a partir del trabajo que emana del Grupos 

de Historia de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP).Antecedentes teóricos: La historia 

de la psicología ha sido un área de la disciplina con un amplio desarrollo. Este desarrollo ha estado 

atravesado por importantes avances para hacer de la historia de la psicología un campo que goce 

en la actualidad de relativa autonomía y sea legitimado por la comunidad académica de psicólogos 

como un campo especializado. En sus inicios la tarea por rastrear los prolegómenos de la historia 

de la psicología fue un arduo y denotado esfuerzo individual. En las primeras dos décadas del 

siglo XX, aparecieron los trabajos pioneros en abordar elementos históricos al interior de la dis-

ciplina. Estos trabajos fueron liderados en Alemania por Otto Klemm y Max Dessoir; en Inglate-

rra las investigaciones de George Brett y James Baldwin y en Estados Unidos los trabajos lidera-

dos por Stanley Hall representaron las investigaciones que sentaron las bases de lo que sería el 

posterior avance de una naciente área de estudios en la psicología.Metodología: El corpus empí-

rico para el análisis de las redes de colaboración científica, se vale de las investigaciones que se 

registran en cada uno de los miembros que hacen parte de los grupos de trabajo de la SIP. Se 

emplean el uso de técnicas bibliométricas para el análisis de redes sociales académicas. Con ello, 

podemos llevar a cabo el mapeo de las comunidades académicas que se conforman en este campo 

y a su vez, identificar las redes de colaboración que se establecen entre académicos y países al 

interior de las investigaciones historiográficas en psicología. Para la representación gráfica de las 

redes de colaboración, nos valemos del software Vosviewer.Resultados y discusión: La historia 

de la psicología se constituye en un campo de la psicología con una amplia aceptación en América 

Latina. Las redes de colaboración científica permiten decantar unas dinámicas de investigación 

que dan cuenta de un proceso de especialización en el área de la historia de la psicología liderada 

por académicos en diferentes países de la región. Es importante mencionar que este aspecto se 

debe en parte a la promoción que ha tenido la SIP para el fomento de las investigaciones historio-

gráficas en la psicología como disciplina. Los grupos de historia al interior de estas asociaciones 

-si bien datan de una resiente constitución formal- son el resultado de una importante gestión de 

trabajo que evidencia una tradición en el campo de la historia de la psicología en el continente y 

un esfuerzo por hacer de esta área una disciplina especializada en la región. El GTHP presenta 

unas comunidades académicas que son de naturaleza dinámica, abierta y dispuestas a promover 

el avance y fortalecimiento de la investigación historiográfica en Latinoamérica. Conservando 

una tradición y apostando por una identidad que permita dar cuenta de un proyecto consolidado 

para el reconocimiento de la historia en la psicología en los diferentes países de la región. 

Palabras Clave: Investigación Historiográfica, Redes de colaboración, historia, psicología, 

bibliometría. 
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Arquivos pessoais em História da Psicologia: os Arquivos Emilio e Alice Mira y López 

Letícia Oliveira Silva 

Ana Maria Jacó-Vilela 

Filipe Degani-Carneiro 

Stephanie dos Santos Moura 

Este trabalho se propõe a apresentar a pesquisa em andamento acerca da organização e 

catalogação do arquivo pessoal de Emilio Mira y López (1896-1964) e Alice Galland de Mira 

(1916-2010). Mira y López, psiquiatra espanhol, foi o criador do Instituto de Seleção e Orientação 

Profissional (ISOP) da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro (1947); da Associação Bra-

sileira de Psicotécnica (1949); da revista “Arquivos Brasileiros de Psicotécnica” (1949) e do an-

teprojeto de regulamentação da profissão de psicólogo, de 1954 (que redundou na lei no. 4.119, 

de 27 de agosto de 1962). Além disso, sua principal obra foi Psicodiagnóstico Miocinético (PMK), 

teste de expressão gráfica. Alice Mira, enfermeira de profissão e de nacionalidade uruguaia, apro-

ximou-se da psicologia, dedicando-se à aplicação e validação de testes, chefiando a Seção de 

PMK do ISOP, exercendo papel de destaque no processo de profissionalização da Psicologia no 

Brasil. Em 2015, a família Mira y López realizou a doação de grande parte do acervo bibliográfico 

e documental do casal para os arquivos do Laboratório Clio-Psyché/UERJ, sendo os livros incor-

porados à biblioteca mantida pelo laboratório. Já os documentos consistem em materiais diversos 

coletados e guardados por Alice (principal produtora deste Acervo) ao longo da vida de Emilio e 

após seu falecimento. Em geral, são documentos referentes à sua vida pública – artigos, entrevis-

tas ou citações em jornais, além conferências ministradas. Há também outros materiais referentes 

ao seu trabalho no ISOP, com destaque para material de aplicações do PMK e pesquisas delas 

decorrentes. Inicialmente, todo o arquivo documental foi recebido de modo completamente bruto, 

sem organização explícita. Após sua retirada, o mesmo foi armazenado, ocupando 50 caixas-ar-

quivo. Compõem também o acervo 9 cadernos (já digitalizados) compostos de recortes de jornais 

e outros documentos sobre a vida e trabalho de Emilio Mira, a partir de seu exílio da Espanha 

franquista (1939). Assim, teve início no final de 2017 o presente projeto, com o objetivo de orga-

nizar e catalogar os documentos existentes no arquivo pessoal de Emilio e Alice, a fim de favo-

recer sua consulta, investigação e análise. Trata-se, portanto, de um trabalho de base para a histo-

riografia, isto é, atividade preparatória, que visa à organização e preparação do material para pes-

quisas posteriores. O referencial metodológico é a Análise do Discurso, posto que a grande quan-

tidade de documentos e sua diversidade temática exige um olhar não apenas organizativo, mas, 

sobretudo, investigativo, a fim de analisar cada documento em relação com as condições institu-

cionais e pessoais que influenciaram o contexto histórico de sua produção, bem como identificar 

os diversos discursos que falam por meio das linhas (e entrelinhas) dos documentos. A análise de 

cada documento é feita seguindo uma dupla classificação, quanto à Forma e quanto ao Conteúdo. 

Alguns exemplos de categorias de Forma são: Anais; Correspondências; Cursos e Planos de Aula; 

Conferências; Publicações na Imprensa; e Relatórios. Já quanto ao conteúdo, por exemplo, temos: 

Infância e Juventude; Orientação Profissional; Avaliação Psicológica; PMK; Psicopatologia; e 

Família Mira y López. Como resultados preliminares, até o momento, foram analisadas 14 caixas 

e 1 caderno que contém um total de 1.633 documentos catalogados. Alguns documentos já anali-

sados apontam interessantes caminhos de investigação: por exemplo: a) aplicações do teste PMK 

em indivíduos de grupos étnicos minoritários (indígenas e imigrantes africanos); b) memorandos 
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com solicitação de informações de órgãos de inteligência do Estado que investigavam sobre o 

perfil ideológico das atividades de Emilio e Alice; c) solicitação do Ministério de Relações Exte-

riores para que o ISOP avaliasse, por meio do PMK, tendências homossexuais em diplomatas; d) 

documentos sobre avaliação psicológica por meio do PMK na Seleção Brasileira de Futebol bi-

campeã mundial no Chile (1962); e) artigos e entrevistas de Emilio Mira y López publicados na 

imprensa sobre os temas mais inusitados (por exemplo, a inadequação de se trabalhar com terno 

e gravata no clima tropical e seus efeitos psicológicos na atividade laboral). Assim, a experiência 

de organização e catalogação do acervo Emilio e Alice Mira tem nos trazido lições importantes 

sobre o trabalho de um arquivo pessoal (fonte razoavelmente rara na historiografia psi) e sua 

natureza dinâmica e intrinsecamente seletiva, posto que se trata de uma documentação a qual se 

escolheu/foi possível manter, originalmente seguindo critérios domésticos afetivos. Sua transfor-

mação em arquivo institucional exige reflexões sobre a relevância de tais documentos para a co-

munidade de pesquisadores: o que manter ou não disponível para consulta? Deste modo, espera-

se que o Arquivo contribua para novas pesquisas sobre as atividades do ISOP e, em especial, da 

trajetória de Emilio e Alice Mira y López. 

Palavras-chave: Emilio Mira y López; Alice Mira; História da Psicologia; Psicotécnica; PMK. 

Movimentos feministas e histórias das mulheres na ciência brasileira 

Vitória Ruana do Vale Silva 

Letícia Dias Albuquerque 

Universidade Católica de Brasília 

O presente ensaio pretende discutir os processos de exclusão e inclusão das mulheres na 

ciência, especificamente na psicologia, compreendendo o feminismo como um forte elemento 

para a mudança de um contexto vigente e das relações de gênero que atravessam o ingresso de 

mulheres a academia. Para tal análise pensa-se um feminismo que se constitui a partir de uma 

Teoria Crítica, que questiona as relações de dominação e o sexismo estrutural do qual fazemos 

parte. O ensaio pretende propor uma análise dos meios que têm tornado a ciência um espaço 

distante das mulheres. O feminismo, portanto, torna-se um importante instrumento de análise da 

ciência e das produções de uma forma geral. Pode-se questionar o lugar que essa ciência ocupa e 

se é possível pensar atualmente em uma ciência que se dirija às mulheres, fale da mulher e abarque 

mulheres nos seus processos. Para tal análise foi realizado um estudo historiográfico e documen-

tal, em que foram investigados dois periódicos e um anuário, de diferentes períodos históricos no 

Brasil. São fontes deste ensaio o Anuário Estatístico do Distrito Federal (1938-1959), a revista 

“Brasil Feminino” (1932-1937) e a revista “Mulherio” (1981-1988). O Anuário Estatístico do 

Distrito Federal apresenta dados sobre a produção literária e artística com a divisão entre as pu-

blicações de homens e mulheres. A revista “Brasil Feminino” é direcionada ao público feminino 

e que se autodeclara feminista, um feminismo dito racional, em que se pode observar forte viés 

conservador, assim disserta sobre um ideal de mulher que está em conformidade com os locais e 

papéis sociais impostos a ela pelo patriarcado. A revista “Mulherio”, também se autodenomina 

como feminista, mas apresenta um perfil mais relacionado às lutas feministas de sua época, em 

que vigora a segunda onda do feminismo, “Mulherio" busca tratar sobre tudo, desde de ciência a 

política, não se alia a um segmento específico do feminismo, apresenta o movimento de uma 

forma abrangente e possuí um forte caráter progressista. O ensaio conclui que o estudo, a partir 
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de documentos de diferentes épocas, evidencia os discursos que operam em contextos variados 

no cenário brasileiro e como tais operações produzem permanências e impermanências das mu-

lheres na ciência, discursos estes cujos elementos ainda vigoram no contexto nacional. Pretende-

se contribuir, com este trabalho, para a realização de olhar crítico sobre o passado, para que se 

possa refletir sobre o que nele não está distante de nós. Espera-se também que o efeito deste ensaio 

seja chamar atenção para a reflexão dos movimentos feministas no que se refere ao campo de 

disputas discursivas das, e sobre, as mulheres na ciência, posto que certas conquistas não foram 

solidificadas a ponto de que não possam ser retiradas. Há, portanto, que se estar atento aos movi-

mentos de captura presentes nas dinâmicas sociais contemporâneas e buscar respostas para sus-

tentar as conquistas das mulheres no campo científico. Ademais, essas análises também propor-

cionam uma reflexão sobre a utilização das produções femininas para a psicologia atual, em que 

apesar de ser um campo majoritariamente feminino, o destaque ainda se encontra direcionado às 

produções masculinas. Ao longo dos períodos analisados há um embate entre um modelo an-

drocêntrico de psicologia e de mulher, na qual a figura feminina e a própria profissão são associ-

adas ao cuidado e à maternagem, e uma psicologia feminista, que busca romper com essa visão e 

construir propostas de emancipação da mulher e de novos espaços de subjetivação, trabalho e 

intervenção psi. Assim, propõe pensar em uma psicologia atrelada ao feminismo, da qual o tenha 

como uma ferramenta para conceber outras formas de fazer psicologia. 

Palavras chave: Mulher; História da psicologia; Feminismo; História da ciência. 

Innovaciones técnicas y metodológicas en historia cultural de la psiquiatria 

Fernando José Ferrari 

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 

Introducción: Este trabajo atiende a dos aspectos, por un lado, de orden metodológico, en 

tal sentido presenta una valoración de la elección de tipos documentales en historia cultural de la 

psiquiatría y aborda el problema de la centralización generada en torno a las historias clínicas 

como fuentes de reconstrucción histórica. Por otro lado, aborda el aspecto técnico, en particular 

la introducción y adaptación de software de análisis de discurso para el procesamiento documen-

tal. En los últimos años los desarrollos de la historia cultural de la psiquiatría han enriquecido la 

reconstrucción de las prácticas psiquiátricas introduciendo relatos de pacientes. Este enfoque ha 

hecho particular énfasis metodológico en la utilización de historias clínicas para realizar las re-

construcciones históricas. Sin embargo, es momento de realizar una evaluación de los alcances y 

limitaciones que tiene esta aproximación metodológica, en particular las historias clínicas como 

fuentes para la reconstrucción histórica. Este tipo documental puede generar un fenómeno de 

centralización claro al momento de depender del manicomio y hospital psiquiátrico. Como es 

evidente, no todas las ciudades cuentan con este tipo de nosocomios, ni tampoco han existido en 

todos los períodos de tiempo. Por cuanto aquí proponemos la valoración de otros tipos documen-

tales que se sustraen a este tipo de espacios, pero que no obstante se constituyen en una forma no 

centralizada de reconstrucción histórica. En tal sentido se evalúan los procesos civiles, penales y 

por sobre todo las notas de gobierno como fuentes que introducen todo un mundo novedoso para 

pensar los desafíos de una historia cultural de la psiquiatría. Esta aproximación a nuevas fuentes 

está mediada por la aplicación de nuevas técnicas de análisis de discurso asistidas por software. 

La aproximación a notas de gobierno, por ejemplo, demanda un análisis muy pormenorizado y 
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detallado, que es facilitado por el software de análisis de discurso. Esta ponencia, lejos de sostener 

que las historias clínicas no entrañan valor metodológico, postula que a los fines de avanzar con 

la historia cultural, la aproximación metodológica debe introducir una diversificación de fuentes, 

y además una diversificación de herramientas técnicas que permita ampliar la visión y estudiar 

todo lo que sucede por fuera de los hospitales, cuando no los haya, y complejizar todo lo que 

sucede alrededor de los hospitales psiquiátricos incluyendo el sistema judicial, así como el regis-

tro de la prensa diaria y científica. En definitiva, nos proponemos evaluar y complejizar los tipos 

documentales y la manera de generar aproximaciones técnicas. En tal sentido, se propone la uti-

lización de técnicas de análisis de discurso a fuentes de archivo. Se muestran los desarrollos que 

se vienen realizando desde hace varios años en esta vía de complejizar las aproximaciones técni-

cas y metodológicas de una historia cultural de la psiquiatría a partir de una descentralización de 

la mirada de reconstrucción. Antecedentes teóricos y metodológicos: Es conocido el gran cambio 

metodológico que la historia cultural de la psiquiatría produjo en la historiografía actual. La his-

toria cultural de la psiquiatría, tal como la postula Rafael Huertas en España (Huertas, 2012, 2001) 

y en esa línea varios desarrollos (sin ser exhaustivos) en diferentes países, como México (Sacris-

tán 2017), Francia (Guillemain, 2018) y Argentina (Golcman 2017), han hecho especial énfasis 

metodológico en la utilización de historias clínicas como fuentes para la reconstrucción histórica 

de la psiquiatría desde una perspectiva “desde abajo” o de historia cultural. Esto sin dejar de lado 

el cruce con otros tipos documentales, especialmente vinculados a la literatura científica psiquiá-

trica. Sin embargo, se hace necesaria la valoración de estos tipos documentales, en orden de de-

terminar los aspectos positivos y negativos del uso de este tipo de fuentes. Una de sus principales 

dificultades es el efecto de centralización que se genera al depender de una institución manico-

mial. Propondremos como forma de superar estas dificultades una aproximación descentralizada, 

que implica la diversificación de fuentes, y la complejización de la aproximación técnica a las 

mismas a partir de la utilización de software de análisis de discurso. En esa vía, podemos ver que 

originalmente Glaser y Strauss, dos sociólogos formados con la teoría de Merton y Lazarsfield 

asociada con la metodología de investigación cuantitativa de terreno, al no sentirse cómodos con 

las limitaciones de estas aproximaciones, desarrollaron una forma de abordaje cualitativo que 

propone generar teoría desde los datos del campo: We argue in our book for grounding theory in 

social research itself-for generating it from the data. We have linked this position with a general 

method of comparative analysis-different from the more specific comparative methods now cur-

rent -and with various procedures designed to generate grounded theory. (…) Although our book 

is directed primarily at sociologists, we believe it can be useful to anyone who is interested in 

studying social phenomena,political, educational, economic, industrial, or what ever especially if 

their studies are based on qualitative data. (Prefacio. Glaser, Strauss, 1967:8) 

Un nuevo movimiento surgió bajo la orientación de las teorías fundamentadas o "grounded 

theories" que postulaban que es posible realizar teorías "desde abajo", es decir desde los datos 

hacia los conceptos. Por lo general se utiliza en el análisis de entrevistas, dentro del campo etno-

gráfico o sociológico. Con el paso del tiempo la metodología empleada por estos sociólogos se 

refinó en sus procedimientos de análisis y aplicación técnica. Con la revolución tecnológica se 

comenzaron a gestar técnicas de análisis de discurso asistidas por computadora que agilizaban el 

análisis de los datos de este tipo de aproximación. Como desarrollaremos en el apartado de resul-

tados/discusión, expondremos el desarrollo de experiencias en las que mostramos los resultados 
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de adaptación de este tipo de aproximación técnica al campo de la historia cultural de la psiquia-

tría. Lo que resulta en un diálogo fructífero entre cuestiones de método y procedimientos técnicos. 

Resultados/discusión: Uno de los puntos de valoración que queremos abordar en este trabajo es 

en torno al problema de la centralización que se genera al utilizar este tipo de fuentes. Vale decir 

que la centralización, es un fenómeno complejo que debe analizarse desde diferentes perspectivas 

teóricas conceptuales, pero en este caso nos centramos en el aspecto metodológico de la selección 

de los tipos documentales. Esencialmente el tipo de reconstrucción de historias culturales de la 

psiquiatría que se ha desarrollado todos estos años brindando un rico análisis de experiencias de 

pacientes, médicos y dispositivos psiquiátricos, basados en historias clínicas, nos ha mostrado 

también el problema de la centralización. Esto es, una historia cultural de la psiquiatría basado en 

este tipo de fuentes implica una reconstrucción que gravite específicamente en ciertos espacios 

geográficos que evidentemente dispongan de un manicomio u hospital psiquiátrico. Esto no es un 

dato menor, puesto que solo las ciudades de mayor tamaño y por lo general centros de importancia 

económica pueden permitirse este tipo de nosocomios. Por otra parte, en muchas ciudades puede 

apreciarse una tardía instalación de este tipo de nosocomios. Por cuanto se hace evidente que este 

tipo de aproximación demanda la pluralización de los tipos documentales a los fines de poder 

estudiar ciudades sin hospitales psiquiátricos, ya sea en un espacio de tiempo o que nunca han 

tenido este tipo de nosocomios. Además estudia patologías vinculadas al Asilo (Demencia Precoz, 

esquizofrenia, alcoholismo etc...) dejando de lado patologías que suelen estar por fuera del dispo-

sitivo manicomial (variantes de neurosis, estados alterados momentáneos). Las historias clínicas 

suelen centrarse en una lógica institucional, a menudo desconectada de las prácticas médicas y 

discursos que se desarrollan en otros medios sociales. Y como mencionamos anteriormente estu-

dia la práctica centrada en grandes centros urbanos (Centralización de la práctica médica y la 

historiografía). Además, el estudio de escritos de pacientes suele presentar datos personales que 

son de difícil interpretación y quedan circunscriptos a vivencias subjetivas, que tienen todo el 

valor de ser rescatados y escenificados, pero que entraña dificultad al momento de interpretarlos. 

Desde hace algunos años (Ferrari, 2012; Ferrari, F. J., Alvarado, M., & Amaya, L., 2011; 

Ferrari 2018, Correa Gómez, 2013; Ternon, 2015; Torres D’Eramo, A., & Vargas, A. E. 2019), 

se comenzaron a incorporar a los estudios de historia cultural una serie de tipos documentales que 

diversifican y posibilitan una descentralización de la mirada del historiador de la psiquiatría. En 

estos trabajos se analizan casos de procesos civiles, es decir, procesos relativos a herencias o 

tutorías. Este tipo documental tiene como principales beneficios que son fáciles de detectar, mien-

tras figuren en un índice, como insanía. Lidian con patologías no necesariamente reducibles a 

patologías de Asilo (Debilidad Mental, Neurosis, Epilepsia). Son muy efectivas para el análisis 

diacrónico. Tienden a ser preservados por su importancia legal. Hipotéticamente pueden ser en-

contrados en poblaciones distantes y pequeñas y en tiempos en los que se carece de hospitales 

psiquiátricos. Y, de hecho, cuando se da la existencia de un hospital psiquiátrico, es un tipo do-

cumental que en gran parte potencia e interactúa con la aproximación al análisis de historias clí-

nicas, puesto que muchos pacientes que atraviesan un proceso legal transitan hacia el hospicio 

también. Permiten el estudio de la intersección entre el discurso médico y el jurídico. Como limi-

taciones es advertible que los individuos sujetos a las pericias pertenecen a clases medias y altas 

(Muestra limitada). Hay pocas referencias terapéuticas, puesto que se encargan tan solo del diag-

nóstico, pero no del tratamiento. Tienden a ser cortas, pero hay casos de gran complejidad. Sin 
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embargo, este tipo de documentos posibilitan un análisis descentralizador de la institución hospi-

talaria. El otro tipo documental que nos parece de gran valor es el que hemos podido trabajar en 

(Ferrari 2012 y 2018 y Gonzales Torres y Trejo, 2013), que despliegan al relevamiento y uso de 

notas de gobierno. Allí se registran todos los movimientos e instituciones vinculados al Gobierno: 

Escuelas, Hospitales, Policía. Se puede encontrar casos Penales y Civiles. Hay diagnósticos mé-

dicos, aunque no suele haber registro de tratamientos o la palabra del paciente. Se puede constatar 

el registro de todos los actores involucrados. Pero por, sobre todo, se registra todo lo que sucede 

por fuera el Hospital, con lo cual es un tipo documental que no ha sido estudiado ni trabajado 

hasta ahora y es esencial para pensar una aproximación descentralizada de una historia cultural 

de la psiquiatría. 

A tales fines el diálogo con nuevas aproximaciones técnicas se hace muy fructífera. En 

particular la utilización de nuevas técnicas de análisis de discurso al servicio de la metodología 

en historia cultural de la psiquiatría. Los programas de análisis de discurso no son un fenómeno 

nuevo dentro de los estudios de las ciencias humanas. Tanto Atlas Ti, como Maxqda, Nvivo, entre 

otros, han sido referentes de una forma rigurosa de analizar cualitativa y cuantitativamente los 

discursos. Si bien estos programas están asociados a la “teoría fundamentada”, en realidad pueden 

ser aplicadas a cualquier tipo de manifestación discursiva. En el campo de la historia, y en parti-

cular en la historia cultural no han sido aplicados de manera sistemática. Este trabajo forma parte 

de una serie de experiencias que muestran la potencia de la utilización de este tipo de aproxima-

ción en el campo de la historia cultural. Bajo la premisa de que las fuentes primarias de una 

historia cultural de las ciencias humanas son en esencia discursos, es decir personas hablando, 

registrando sus prácticas en forma discursiva o incluso en forma pictórica, hemos adaptado el 

recurso técnico y metodológico de análisis de discurso a fuentes de archivo específicas. El resul-

tado es muy prometedor, grandes cantidades de documentos pueden ser sistematizados y orienta-

dos a responder las preguntas del investigador. Más aún, puede brindarnos una herramienta de 

primer orden para abordar documentación de archivo y extraer datos demográficos, frecuencia de 

ocurrencias, crear categorías de análisis y variables, cruzar variables con categorías para limitar 

las fuentes documentales con criterios de búsqueda y crear sistemas de relación entre categorías 

en mapas de relación. A partir de varios desarrollos en la aplicación de nuevas técnicas de análisis 

cualitativo y cuantitativo (Ferrari, 2016, Marzo, 2017) se pudieron aplicar y trasladar nuevas téc-

nicas de análisis de discurso al campo de la investigación en historia de la psicología, psiquiatría 

y psicoanálisis. Particularmente se pudo utilizar una herramienta de análisis discursivo destinada 

al análisis de entrevistas al análisis de material de archivo. Estas primeras aplicaciones estaban 

limitadas a un universo documental acotado que fue creciendo en cantidad y diversidad de tipos 

documentales. Se mostraron los resultados de un análisis de 68 cartas del Instituto de Psicología 

de la Universidad Nacional de Córdoba, luego en Ferrari (Agosto y Octubre 2017) y Ferrari, Po-

lanco (2019) se mostró el análisis de 87 Historias clínicas y más de 467 cartas personales del 

archivo personal Gregorio Bermann, relativas a la guerra civil españolas, también el análisis de 

123 programas de estudios del instituto de Filosofía de la UNC de 1930 a 1958 y del Instituto de 

Psicología de 1958 a 1990. Estos primeros intentos fueron alentadores al mostrar la capacidad de 

construir una base de datos sobre la cual se pueden construir variables de documentos y una serie 

de categorías analíticas que permiten una aproximación tanto cualitativa como cuantitativa. Tam-

bién permitió reconstruir mapas socio-institucionales y la manipulación de variables al momento 
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de la reconstrucción histórica. En Ferrari (Enero y Febrero 2020) se pudo además mostrar los 

resultados de la construcción de una base de datos con más de 800 documentos relativos al archivo 

de Gobierno de la Provincia de Córdoba utilizando el material de Gonzales Torres, S. M., & Trejo, 

N. S. (2013) . En Ferrari, F. J., Moreno, E. F., & Díaz, T. C. (2020) se expone la utilización del 

software de análisis de discurso sobre un corpus documental de 1934 historias clínicas del Hos-

pital Dr. Emilio Vidal Abal, desde su fundación en 1914 hasta 1936 . Este nuevo avance implica 

la construcción de una base de datos de una cantidad nunca antes sistematizada, exigiendo un 

mayor rendimiento del recurso técnico. Nunca antes se había utilizado esta herramienta en el 

análisis de una gran cantidad de material de archivo que permite análisis de discurso preciso, 

construcción de variables socio-demográficas, así como su manipulación. También permite aná-

lisis cualitativo y cruce con otros tipos documentales. En este trabajo se expone una primera apro-

ximación cuantitativa a las Historias clínicas en base a las variables socio demográficas extraídas 

del tipo documental. Pero con claras vistas a complejizar el recurso técnico. Nos proponemos, 

luego de esta sistematización documental, avanzar con un análisis comprometido con la historia 

cultural de la psiquiatría en Oliva, tal como venimos desarrollando desde el año 2013. Un análisis 

que reconstruya la historia de la psiquiatría del Hospital Emilio Vidal Aval que tome en cuenta la 

singularidad de los pacientes y el contexto macro socio-demográfico en la que se desarrolla la 

vida de pacientes y médicos. Discusión: Un abordaje descentralizado implica una historia de las 

diferencias locales, de la distribución diferencial de los medios económicos y su impacto en los 

sistemas sanitarios, así como también una revisión de los sesgos semánticos al momento de la 

delimitación de los problemas de investigación (esto es, la nominación de investigaciones por 

ejemplo: Historia de la psiquiatría en Argentina, cuando el trabajo remite a un estudio de lo ocu-

rrido en Buenos Aires), todo ello contemplando el estudio de los micro climas culturales que 

pueden incluirse dentro de una geografía amplia, como la que presentan los diferentes países como 

Brasil, México o argentina. Así como también una descentralización en torno a lo que sucede en 

el hospital psiquiátrico, aunque no proponemos que debamos dejar de abordar las historias clíni-

cas, sino complejizar su análisis. Estudios "desde abajo" descentralizados, implica una historia 

federal y cultural de la psiquiatría, una historia "capilar" de las prácticas médicas, con documen-

tación diversa a las historias clínicas y literatura científica, a los fines de estudiar prácticas y 

vivencias de pacientes fuera del hospital (en espacios y tiempos en que no hay hospitales). La 

aplicación del software de análisis de discurso en una cantidad inédita de historias clínicas del 

hospital Emilio Vidal Aval y en una masiva cantidad de notas de gobierno, registros de legislación 

y prensa diaria nos permite concluir en que el uso de este tipo de software de análisis, antes des-

tinado al análisis de encuestas y entrevistas, es de gran valor al momento de la sistematización y 

trabajo con grandes volúmenes de documentos de archivo. Nuestro trabajo aporta innovaciones 

importantes al momento de evaluar la aproximación metodológica y técnica a diferentes tipos 

documentales. La puesta a prueba de la aplicación de una técnica que venimos refinando y desa-

rrollando en la aplicación y estudio de fuentes para la reconstrucción de relatos históricos, nos 

permite abordar las fuentes de un modo descentralizado. Como hemos mostrado es posible com-

plejizar enormemente el campo de aplicación de estas técnicas al cruzar diferentes tipos docu-

mentales (documentación gubernamental, historias clínicas, procesos civiles y penales, legisla-

ción, prensa diaria, tesis de medicina, programas de estudio, cartas oficiales y personales etc…) 

en un mismo corte temporal para poder manipular y controlar las variables y categorías. En 
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particular plantear una innovación técnica que permita el planteo problemático de cuestiones de 

método. Esto es, el cruce de distintos tipos documentales permitirá una historia cultural de la 

psiquiatría que contemple, no solo historias clínicas, sino un estudio descentralizado que pueda 

reconstruir aspectos culturales fuera, dentro y en contacto con el hospital psiquiátrico. 

PALABRAS CLAVE: Metodología – Técnicas de análisis – Historia Cultural - Psiquiatría 

A teoria da dependência na obra de Ignacio Martín-Baró 

Alessandro Dias Damasceno 

Filipe Milagres Boechat 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Quem quer que se interesse pela obra de Ignacio Martín-Baró (1942-1989) irá se deparar 

com a exigência do compromisso crítico do psicólogo com a libertação dos povos. Ao buscar 

saber do que os povos devem se libertar, encontrará, objetivamente, a dependência, a oligarquia, 

o imperialismo, o subdesenvolvimento. Afinal, para Martín-Baró, esses fatores confeririam uni-

dade à história dos países que compõem a América Latina e seriam entraves materiais à sua liber-

tação cultural, social, política e econômica. Porém, tão logo busque por maiores reflexões do autor 

sobre o conceito de dependência, constatará que tais reflexões foram pouco desenvolvidas. A 

partir dessa constatação, verificamos que há também uma profunda escassez de trabalhos sobre o 

conceito de dependência na obra de Ignacio Martín-Baró. Pesquisando pelos termos “Martín-

Baró” e “dependência”, nas plataformas PePSIC, SciELO.org, SciELO.br e na Biblioteca Brasi-

leira Digital de Teses e Dissertações, em todos os índices, não encontramos resultados. Ao subs-

tituirmos o termo “dependência” pelos termos “oligarquia”, “imperialismo” e “subdesenvolvi-

mento”, também não encontramos resultados. A mesma pesquisa no indexador Google Acadê-

mico devolveu-nos, como resultados, numerosos trabalhos (“Martín-Baró” e “dependência”: 

3.540; “Martín-Baró” e “oligarquia”: 457; “Martín-Baró” e “imperialismo”: 660; “Martín-Baró” 

e “subdesenvolvimento”: 195). Porém, uma primeira análise permitiu-nos constatar que a esma-

gadora maioria deles apenas menciona o conceito de dependência, sem qualquer aprofundamento 

sobre seu significado na obra martinbaroniana. No presente trabalho, apresentaremos os resulta-

dos parciais de uma pesquisa que objetiva investigar de que forma Martín-Baró empregou o con-

ceito de dependência e determinar se há, e qual seria, a teoria da dependência martinbaroniana. 

Partimos da hipótese de que existe uma significativa influência da Teoria Marxista da Dependên-

cia (TMD) no emprego que faz Martín-Baró do conceito de dependência, dada a difusão de ideias 

de autores como Ruy Mauro Marini, Vânia Bambirra e Theotonio dos Santos nos movimentos 

sociais e nos círculos acadêmicos latino-americanos durante a segunda metade do século XX. 

Vale dizer que nossa hipótese encontra eco na tese de Thiago Sant’Anna Pereira, Contribuição à 

crítica do projeto ético-político da Psicologia da Libertação (2018), e num trecho do artigo “O 

contexto político da produção de Ignacio Martín-Baró” (2020), de Gisele Cardoso Costa e Mari-

lene Proença Rebello de Souza, em que as autoras identificaram Fals Borda, Paulo Freire e Álvaro 

Vieira Pinto, referências teóricas de nosso autor, como adeptos do Movimento de Libertação Na-

cional, influenciado pela TMD. Ao consultarmos a Colección Digital Ignacio Martín-Baró, en-

contramos 104 publicações no período de 1963 em diante. Desse montante, selecionamos 64 tex-

tos que continham as palavras “dependencia”, “desarrollo”, “oligarquía” e/ou “imperialismo” 

(bem como suas respectivas traduções, nas publicações em outros idiomas) e que se relacionavam 
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com o objeto desta pesquisa. O primeiro deles é La forja del rebeldes (1968) e o último Los grupos 

con historia: un modelo psicosocial (1992). Dentro desse recorte, encontramos em Elementos de 

conscientización socio-politica en los curricula de las universidades (1974) a primeira menção à 

teoria da dependência, embora seja apenas a afirmação de que ela é uma alternativa para pensar a 

realidade da América Central e não haja indicação de nenhum autor como referência. Entre 1975 

e 1982, encontramos 7 trabalhos com citações de duas obras de Theotonio dos Santos: El nuevo 

carácter de la dependencia (1968) e Concepto de las clases sociales (1974). Até o presente mo-

mento, fomos capazes de identificar referências e instituições mencionadas por Martín-Baró e que 

se vinculam ao conceito de dependência: a saber, Banco Interamericano de Desarrollo, Consejo 

Nacional de Planificación y Coordinación Económica, Ministerio de Planificación y coordinación 

del desarrollo económico y social, A. Frank, A. e S. Inkeles, A. Frasinetti, D. Ribeiro, H. Assman, 

H. David, H. Jaguaribe, J. Poirier, R. Zamora e S. Bagú. Esses resultados sugerem que, de fato, 

na obra de Ignacio Martín-Baró, está presente a TMD, mas também indicam a presença de inter-

pretações diversas sobre o conceito de dependência. Não podemos, portanto, com base nesses 

resultados, definir o tipo ou o grau de filiação de Martín-Baró à TMD. Daí a necessidade de 

continuarmos a análise rigorosa e sistemática da produção martinbaroniana para mais esclareci-

mentos sobre o par conceitual libertação/dependência. 

Palavras-chave: Dependência; Subdesenvolvimento; Teoria marxista da dependência; Psicologia 

da libertação; Ignacio Martín-Baró. 

Contribuições de Martín-Baró para a Psicologia Política Latino-Americana 

Jean Costa Santana 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

O presente resumo destaca as contribuições de Martín-Baró para a psicologia política la-

tino-americana. De maneira geral, a psicologia política é um campo interdisciplinar e difuso que, 

a partir das contribuições da sociologia, da psicologia e da política, estuda a influência dos fatores 

psicológicos no comportamento político, assim como os efeitos dos sistemas políticos nos pro-

cessos psicológicos. E, devido a importância da psicologia política para o contexto social e polí-

tico da América Latina, Martín-Baró apontou alguns limites teóricos, metodológicos e práticos 

de uma psicologia política hegemônica que não abordava os problemas cotidianos das maiorias 

populares da América Latina, sendo assim, buscou novos modos teóricos, metodológicos e práti-

cos que correspondesse aos processos de libertação e emancipação social das maiorias populares 

latino-americanas. Com Martín-Baró a psicologia política marca um compromisso epistemoló-

gico contra o caráter ideológico do fatalismo na América Latina, acusa as políticas de uma psico-

logia a favor dos ordenamentos dominantes, e aponta a realidade material e social como ponto de 

partida de qualquer análise psicopolítica. Martin-Baró ressignificou a psicologia política latino-

americana colocando-a a favor das maiorias populares e contra a ordem. Portanto, pretendemos 

expor, a partir de Martín-Baró, as políticas da psicologia enquanto ideologia; destacar a psicologia 

política da realidade das maiorias populares que Martín-Baró defendeu; e evidenciar a responsa-

bilidade que recai sobre Martín-Baró de um giro ético-político na psicologia política latino-ame-

ricana. A metodologia consiste numa pesquisa bibliográfica de textos de Martín-Baró que abor-

daram o tema da psicologia política a partir do contexto geopolítico da América Latina. Temos 

pleno acordo com a abordagem histórico-dialética usada por Martín-Baró em suas análises 
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direcionadas a psicologia política desenvolvida na América Latina. Sendo assim, partimos do 

materialismo histórico-dialético como método crítico e expositivo da exploração social decorrente 

do modo de produção capitalista. O capitalismo, como estrutura econômica, busca regularizar 

suas contradições por meio de ideologias. Essas ideologias são produzidas por instituições políti-

cas (ou jurídicas) que atuam na formação da consciência social. Tendo em vista esse movimento 

estrutural e, ao mesmo tempo ideológico do capitalismo, Martín-Baró levou em conta as políticas 

da psicologia como jogo de forças que atuam no equilíbrio social a favor dos interesses da ordem 

dominante. Com isso, sustentou que é impossível uma psicologia não política, que não tome par-

tido, ou que seja asséptica, pretendendo científica. As políticas da psicologia atuam na instituição 

escolar discriminando as maiorias populares por meio de “problemas de aprendizagem” que ocul-

tam, na verdade, a desigualdade socioeconômica como fator crucial do rendimento escolar; na 

empresa interpreta o sofrimento do trabalhador como algo intrapessoal ou interpessoal, e não 

como relação de exploração do capital contra o trabalhador; ou na clínica psicoterapêutica redu-

zindo o sofrimento psíquico ao indivíduo como partícula isolada das condições materiais e sociais. 

As políticas da psicologia, para além de uma simples intervenção científica nas instituições, são 

responsáveis por uma ética psicologista que naturaliza as mazelas das relações sociais sob o ca-

pitalismo. Tendo em vista a atuação ideológica das políticas da psicologia, Martín-Baró formula 

algumas contribuições para a psicologia política latino-americana. Portanto, conforme o teórico, 

a psicologia política deve partir da própria realidade social da América Latina, porque como psi-

cologia social, a psicologia política deve abordar os dilemas políticos fundamentais que gravitam 

em torno das ditaduras ou dos limites da democracia, da dependência como contraste da autono-

mia regional, e da afirmação da identidade histórica para romper com a dominação objetiva e 

subjetiva. Martín-Baró enfatiza a necessidade de compromisso da psicologia política latino-ame-

ricana com a verdade científica, o que implica opção axiológica a favor das maiorias populares. 

É impossível a assepsia científica diante da exploração, do abuso e da opressão social presente no 

cotidiano dos povos da América Latina. Sendo assim, a proposta do psicólogo se configura num 

giro ético-político à psicologia política latino-americana que, como ferramenta teórico-metodo-

lógica, pode contribuir para os processos de libertação social que anseiam as maiorias populares 

da América Latina. 

Palavras-chave: Psicologia Política; Ignacio Martín-Baró; América-Latina; Marxismo. 

Psicologias para a libertação: de Frantz Fanon a Ignacio Martín-Baró 

Marcos Vinicius Marques Ignacio 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

O presente trabalho é resultado de pesquisa preliminar de doutorado, cujo objetivo é situar 

o campo das psicologias, ou saberes psi, orientados para a libertação de povos oprimidos, domi-

nados ou colonizados. Nessa perspectiva, trataremos, brevemente, das crises que possibilitaram o 

aparecimento das perspectivas sustentadas por Frantz Omar Fanon (1925-1961) e José Ignacio 

Martín-Baró (1942-1989), além das aproximações entre as propostas e práxis de ambos autores. 

Os períodos de crise social produziram marcas na construção e na utilização dos saberes psicoló-

gicos, seja reificando esses saberes/práticas, ou operando no sentido de desaliená-los. Frantz Fa-

non e Martín-Baró operaram no sentido da última proposição, ou seja, da desalienação. A meto-

dologia utilizada aqui é a revisão bibliográfica, pertinente à psicologia para libertação, 
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identificada nas obras de Frantz Fanon e Ignacio Martín-Baró, de modo a compreender as apro-

ximações possíveis entre o saber-práxis dos autores. A crise anticolonial, no contexto de domina-

ção francesa nas Antilhas (Martinica) e no Norte Africano (Argélia e Tunísia), trouxe questões 

fundamentais para o repensar crítico em relações às práticas psicológicas desenvolvidas com os 

povos colonizados e racializados. Nesse sentido, teremos o desenvolvimento teórico de autores 

como o psiquiatra Frantz Fanon, que irá trazer reflexões importantes quanto às limitações da psi-

cologia, da psicanálise, da psiquiatria e da psicoterapia institucional para lidar com as realidades 

de negros e de povos colonizados. Fanon denunciou a máscara branca dos saberes psis e as suas 

reproduções da ideologia dominante que, na maioria das vezes, atuava de modo a reificar as situ-

ações de desigualdades raciais e sociais dos condenados da terra. Apesar de sua breve vida, con-

seguiu desenvolver uma teoria sólida, bem como ações voltadas para as transformações pessoais 

e sociais que objetivavam a criação de um novo homem e de um novo mundo. Posteriormente, a 

crise na América Central, em El Salvador, marcada pelo imperialismo norte-americano, por guer-

ras civis potencializadas por resquícios da Guerra Fria, tornou-se um terreno fértil para o desen-

volvimento do pensamento crítico daquele que utilizou, pela primeira vez, o termo Psicologia da 

Libertação: o psicólogo espanhol Martín-Baró, que também foi influenciado pela experiência 

viva, trazida por Frantz Fanon, dos Condenados na Terra. Ignacio Martín-Baró adotou, como 

compromisso, o desenvolvimento de uma psicologia junto aos povos dominados e para eles, de-

nunciando o caráter ahistórico, individualista e parcial da psicologia tradicional e sua atuação na 

manutenção do status quo. No que se refere à psicologia da libertação, Martín-Baró nos demons-

trou que não se tratava apenas de uma tarefa teórica. Assim como Fanon, ele tomou a prática 

como fundamental, ou seja, a psicologia deveria romper com a sua própria escravidão e libertar-

se, orientando-se para a libertação dos povos, no quadro latino-americano. Desse modo, ele pro-

pôs que a práxis da psicologia deveria se realizar com o povo, num processo de desalienação, 

orientada por mudanças estruturais, sociais e subjetivas. Para Martín-Baró, a psicologia deveria 

ter como mote primordial a conscientização, objetivando a desalienação das pessoas e dos grupos. 

Mote também sustentado pela psicologia fanoniana, em que o processo de desalienação não se 

daria apenas por meio da conscientização individual das opressões, mas fundamentalmente pela 

transformação da realidade opressora. Embora as referências teóricas de ambos autores tenham 

diferenças e origens importantes, ambos se orientaram para uma tentativa de desalienação dos 

saberes psicológicos hegemônicos: a psiquiatria, a psicanálise e a psicoterapia institucional para 

Frantz Fanon, e a psicologia para Martin-Baró. O que há em comum entre os autores esteve asso-

ciado ao uso desses saberes, objetivando a desalienação e a libertação dos povos dominados, opri-

midos, colonizados: este foi o mote das suas práticas. Ambos colocaram em suas práticas o foco 

no sistema social opressor e os impactos dele nos grupos dos povos oprimidos, visando à consci-

ência e à ação desses grupos, buscando práxis transformadora da realidade social. 

Palavras-chave: Psicologia da libertação; Ignacio Martín-Baró; Frantz Fanon; Desalienação. 

Genocidio, extrema traumatización y pasado reciente de Argentina 

Patricia Viviana Scherman 

Patricia Ingüi 

Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina 
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El estudio de las prácticas del campo psi ligadas a la pos-dictadura en Argentina nos co-

necta con la recepción o circulación de los términos genocidio y trauma. La categoría genocidio 

refiere a la violencia estatal ejercida sobre los derechos humanos que caracterizó a la última dic-

tadura cívico-militar en nuestro país y que en el marco de la doctrina de seguridad nacional atra-

vesó toda Latinoamérica dentro de un período de tiempo aproximadamente coincidente. La ex-

presión extrema traumatización es elegida desde los trabajos psicosociales en Latinoamérica para 

denominar el trauma provocado a un ser humano por otro, lo que le otorga a la situación traumá-

tica una característica única que se suma a eso que se da en un entorno sociopolítico particular, el 

que se describe como monstruoso o excepcional y aterrador. Una perspectivas de análisis deco-

lonial nos indica que la práctica de los profesionales de la salud mental en ese contexto requiere 

ser pensada desde su dimensión política, no neutral ni puramente técnica.En esta presentación 

examinaremos las prácticas del campo psi que sobresalen como inéditas, aquellas orientadas hacia 

las tareas para la preservación de la memoria social sobre aquellos hechos perpetrados por el 

propio estado, reconocido como terrorista, entre las que podemos mencionar las de acompaña-

miento a víctimas y testigos de esa violencia en juicios a genocidas y en la restitución de identidad 

a niños y niñas víctimas de apropiación ilegal. Esas prácticas conforman un intento de reparación 

integral muchas veces impulsadas, también desde el estado o desde organismos internacionales o 

nacionales en su búsqueda de memoria, verdad y justicia. Dichas prácticas en un principio apare-

cen ligadas a la justicia penal, y exigieron la tarea mancomunada de profesionales del derecho 

junto con profesionales de otros campos. Los profesionales de la salud mental cumplieron aquí 

una tarea relevante y comprometida, contribuyendo en temáticas como el sufrimiento psíquico, la 

identidad y la reparación psíquica.En síntesis, esta presentación plantea reflexionar acerca del 

involucramiento de los profesionales de la salud mental con ese pasado reciente, a partir de los 

sentidos éticos y políticos incluidos en sus prácticas. En este sentido, y desde la importancia des-

tacada por varios autores hacia la construcción de historias plurales-de los saberes, de los usos, 

de la profesionalización-, los interrogantes que sustentan el trabajo son ¿Cuál es la implicación 

de los profesionales de estas prácticas en tanto testigos de ese pasado reciente? ¿Cuáles son los 

sentidos éticos y la dimensión política que caracteriza a esas prácticas? ¿Qué aportes resultan para 

la psicología de una práctica interrelacionada con otras disciplinas?Los antecedentes revisados 

marcan la necesidad de un abordaje multidiscursivo (perspectivas médico-biologicista, jurídica, 

socio-crítica) y pluridisciplinar (historia, sociología, derecho, estudios del lenguaje, psicología y 

psicoanálisis) para abordar procesos complejos, donde aparecen recortadas concepciones como: 

los derechos humanos, el abordaje de lo traumático, las tareas con testimonios y testigos, la rela-

ción entre historia y memoria, las políticas de reparación, el gobierno de las víctimas. Entonces, 

cabe preguntarse ¿Cuáles son las contribuciones pluridisciplinares reconocidas dentro de estas 

prácticas?Algunos temas que continuaremos revisando y profundizando se refieren a los recorri-

dos que son posibles de estudiar en la recepción o circulación de conceptos como el de trauma o 

sufrimiento psíquico, en lo que aparece como heredado de las tradiciones disciplinares y sobre 

qué es lo que emerge como inédito y transformador a partir de las prácticas. 

Palabras clave: Trauma, genocidio, derechos humanos, historia reciente, práctica profesional. 

Fuentes de financiación: Secretaría de Ciencia y Técnica (Secyt- UNC). 
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A Psicologia das Emergências e Desastres e prática profissional do psicólogo na Argen-
tina: uma proposta de pesquisa baseada na perspectiva sócio-histórica 

María Eugenia González 

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 

Este trabalho se trata de um projeto de pesquisa que pretende analisar as problemáticas 

centrais da prática profissional dxs psicólogxs de hospitais públicos de Mendoza frente a pande-

mia da Covid-19. Tal projeto visa enfocar as diretrizes atuais de formação em apoio psicossocial 

em situações de emergências e desastres. A relevância social dxs psicólogxs pode ser evidenciada 

por meio do rol de atividades que são responsáveis no serviço de saúde mental nas instituições 

públicas. Em uma situação de emergência e desastre com a pandemia da Covida-19 as demandas 

pelos serviços de saúde mental têm aumentado e, além disso, as condições de atenção e atendi-

mento são modificadas. Portanto, faz-se necessário estudar as problemáticas experimentadas por 

estes profissionais no contexto da pandemia. Um dos argumentos centrais neste trabalho é como 

a formação dxs psicólogxs argentinxs tem oferecido historicamente conteúdos primordialmente 

clínicos e de orientação psicanalítica. Esta característica dos currículos de Psicologia da Argentina 

não possibilitou o desenvolvimento de outras áreas ou abordagens teóricas. A Psicologia das 

Emergências e Desastres então, como um dos ramos de conhecimento, não teve um lugar impor-

tante nos currículos de Psicologia da Argentina. Por isso, uma das hipóteses é que estes profissi-

onais não disponham de ferramentas para trabalhar em circunstâncias como a do cenário atual. 

Além disto, muitos profissionais foram obrigados a utilizar neste novo contexto, as Tecnologias 

de Comunicação e Informação (TICs), sem ter preparação para usá-las, já que na sua formação, 

estes conteúdos não têm sido ensinados. Diante disso, será apresentado as bases deste projeto que 

pretende analisar a partir do ponto de vista dxs psicólogxs, as principais problemáticas nas suas 

práticas profissionais, na pandemia da Covid-19 e elaborar uma proposta de formação para a atu-

ação em situações de emergência e desastre. Especificamente, o nosso projeto propõe: identificar 

as problemáticas sociais presentes nas demandas atendidas por esses profissionais; caracterizar as 

suas práticas em termos de orientações psicológicas - para observar em qual medida as práticas 

psicológicas foram re-orientadas durante a pandemia-; abordar as suas principais dificuldades na 

hora de enfrentar esta nova conjuntura, dar conta das competências ausentes no nível das TICs, 

no que tange a própria formação universitária e apontar novos delineamentos de formação em 

apoio psicossocial para estes profissionais. No plano teórico, baseamos nosso trabalho a partir de 

autores que já têm abordado previamente os saberes e práticas psi desde as ciências sociais, utili-

zando perspectivas sócio-históricas. No plano prático serão contatados então xs psicólogxs de 

onze hospitais públicos de Mendoza. A nossa pesquisa terá como locus o Estado de Mendoza, já 

que pode ser considerada (pelo menos até o momento da elaboração do projeto), como um caso 

"médio" no que se refere a quantidade de contágios, em comparação com outras cidades da Ar-

gentina. Dentro desta delimitação, vamos considerar a área urbana do "Gran Mendoza", onde se 

concentram a metade dos hospitais de toda a província. Vamos aplicar uma estratégia metodoló-

gica qualitativa e quantitativa, utilizando a técnica de administração de questionários abertos, en-

viados por e-mail. Os dados serão processados com os softwares qualitativo MAXQDA e quan-

titativo SPSS. Posteriormente a análise poderá ser ampliada a partir da realização de entrevistas 

semi-estruturadas e de outras técnicas qualitativas como a análise lexicométrica. Também preten-

demos implementar uma fase de disseminação dos resultados do projeto, apresentando e 



Anais do XIV Encontro Clio-Psyché e 

IV Congresso Brasileiro de História da Psicologia História da Psicologia e suas críticas 

74 

 

discutindo esta pesquisa no Colégio Profissional de Psicólogxs e nas diferentes Universidades 

que formam psicólogxs em Mendoza. 

Palavras chave: Psicologia; Emergências e Desastres; Formação; Covid-19. 

A internação da infância e a psicologia no início do século XX (1900-1929) 

Carolini Cássia Cunha 

Universidade Estadual da Paraíba 

Entre o final do século XIX e início do século XX, a infância assume lugar privilegiado no 

discurso intelectual e político no Brasil. Sua eleição como temática de preocupação e defesa de 

políticas de proteção ocorreu em um período de alta mortalidade infantil, proclamação da Repú-

blica e abolição da escravatura, crescimento de centros urbanos e industrialização e consolida-se 

um problema social cristalizado na infância pertencente às classes mais empobrecidas. Nas pri-

meiras décadas do século XX há um processo de consolidação da internação como solução privi-

legiada para a infância considerada problema. Após este período, a internação será adotada nas 

legislações para a infância, o Código de Menores de 1927 e o Código de Menores de 1979, reco-

mendada nas mais variadas situações de abandono, criminalidade e vulnerabilidade social. A ló-

gica da internação vai ser rompida com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e substituída em 

caso de delitos cometidos por adolescentes, por uma série de medidas de menor gravidade. A 

internação não foi abolida, mas restrita à delitos mais graves, a ser utilizada em caráter excepcio-

nal. Apesar da mudança na letra da lei, na prática, verifica-se que a internação segue sendo larga-

mente utilizada, ainda que em resposta a delitos leves. A partir deste cenário, buscamos mapear 

os discursos de intelectuais referentes à internação da infância entre 1900 e 1929, identificar e 

problematizar os usos de saberes científicos conectados com a Psicologia produzida no período. 

O período eleito teve como marco inicial a criação da Escola Correcional Quinze de Novembro 

no Rio de Janeiro, e estende-se até 1929, para englobar o discurso intelectual produzido após a 

promulgação do Código de Menores de 1927, primeira legislação brasileira que abarcou todos os 

aspectos em relação à infância. Este período também testemunhou a naturalização da categoria 

menor, especialmente no campo jurídico, culminando na criação do Juízo de Menores de 1923 e 

o Código de Menores em 1927. Para tanto, utilizamos fontes primárias e secundárias, sendo as 

fontes primárias, o estudo de Franco Vaz (1879-1925), Infância Abandonada de 1905; Um pro-

blema gravíssimo: Colônias Correcionais e Tribunais de Menores de 1916, e As leis de menores 

no Brasil (páginas de crítica e doutrina) de 1929, de autoria de Lemos Britto; e, os relatórios do 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores entre os anos de 1900 e 1928, uma vez que não houve 

acesso ao relatório do último ano do período. As primeiras décadas do século XX foram funda-

mentais para a construção da assistência à infância desviante, traços da política delineada neste 

período permanecem até os dias de hoje na prática cotidiana policial e judiciária, como a identi-

ficação de pobreza com a produção de criminalidade e da classe popular como um segmento da 

sociedade a ser controlado e contido para o bem social. A internação da infância atravessou o 

século, e esta categoria permanece fragmentada entre os que sofrem sanções e contenção do Es-

tado, e os que são protegidos. O período foi crucial no desenvolvimento da prisão, enquanto pena 

privilegiada ainda nos dias de hoje, e da medida de internação para a infância. Na virada do século 

XX temos a inauguração da primeira instituição de internação exclusivamente dedicada aos me-

nores no Brasil e até 1928 o número destas instituições alcançou 10 colônias e 12 escolas 
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correcionais. O período foi marcado pela superlotação e manutenção de menores em estabeleci-

mentos para adultos, sem separação. Nos arquivos oficiais e obras utilizadas para análise, vimos 

o uso de saberes psicológicos no processo de constituição da internação enquanto medida privi-

legiada para a infância desviante da norma, fornecendo a possibilidade científica de domar senti-

mentos, hábitos e comportamentos. Porém, ainda que de forma marginal na história do período, 

saberes psicológicos também serviram para criticar a institucionalização em larga escala e defen-

der a instauração de medidas alternativas. A relação entre os saberes psicológicos produzidos no 

período e a política de internação que se consolidava ocorreu de forma dialética. Os saberes psi-

cológicos forneceram uma legitimação científica da institucionalização, também foram se cons-

truindo a partir da demanda de discussão dessa medida e dos problemas sociais apresentados pelo 

Brasil no momento. Foi importante para os autores estudados utilizarem argumentos psicológicos 

para a busca de mudanças no sistema penal e penitenciário e alterações na política de proteção e 

repressão à infância. Temas classicamente pertencentes à Psicologia, como doença mental, de-

senvolvimento psicológico, inteligência e emoções, foram colocados em análise, desenvolvendo 

a discussão psicológica no Brasil. 

Palavras-chave: História da psicologia; Infância; Internação. 

A Behavioral, Functionalist Clinical Psychology: The Rise and Fall of the Institute of Child 
Welfare Research at Columbia University’s Teachers College (1922-1936) 

Catriel Fierro 

CONICET - Universidad Nacional de Mar del Plata 

During the first two decades of the twentieth century, the expansion of private foundations 

and philanthropic initiatives in the United States converged with a comprehensive, nationwide 

agenda on progressive education and post-war social reconstruction that situated childhood at its 

core. From 1924 to 1928, the Laura Spelman Rockefeller Memorial was the main foundation 

behind the aggressive, systematic funding of the child development movement in North America. 

A pioneering institution, the Institute of Child Welfare Research, established in 1924 at Colum-

bia’s Teachers College, was the first Rockefeller-funded program of its kind at an American Uni-

versity. The Institute was influential in helping set up a nationwide network of child welfare in-

stitutes at other universities. Twelve years later, it would also be the first of those institutes to 

close. Nonetheless, the Institute’s context, emergence and developments have been overlooked 

or misrepresented by previous scholarship, which calls for a new, critical historical analysis. By 

drawing on several archival sources and unpublished materials, this paper offers a critical recon-

struction of the Institute’s internal, often unstable history emphasizing its origins, members and 

administrative changes. I will argue that the demise of the Institute should be understood in the 

context of both the revision of philanthropic policies in the late 1920s and the Institute’s singular 

emphasis on teaching and training over research. Indeed, after a series of prospective exploratory 

research efforts, on June 3, 1924, the Laura Spelman Rockefeller Memorial granted Teachers 

College $50,000 a year for five years to maintain studies in child welfare research. The grant 

comprised almost ten times the amount the Rockefellers provided to the Iowa Child Welfare Re-

search Station from 1922 to 1928, and was either equal or greater than the introductory amount 

granted to the new Minnesota and Berkeley child welfare research institutes. On June 1924, the 

College Trustees formally established the Institute of Child Welfare Research as a new 
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department in the College. The tentative draft of organization and administration was drawn be-

tween June and October 1924. It established a specific scope of work through suggested research 

projects on psychology, health education and nutrition. It also stipulated the creation of a psycho-

educational clinic, a nursery school as a part of the clinic, and extracurricular projects. Otis Cald-

well was appointed as the Institute’s acting director under the premise that he was to look for a 

more suitable, full time director, while Edward Thorndike was appointed as a member of the 

administrative board, and Mary Cover Jones remained as a research associate until 1926. Bess 

Cunningham was the first staff member. In July 1925, Teachers College’s Bureau of Educational 

Service, announced that Helen Bradford Thompson Woolley had been appointed Director of the 

ICWR as well as Professor of Education at the College. After a slow initial year at the ICWR 

under his guidance and with scarce research to report, Caldwell declared that Woolley’s appoint-

ment was the most important achievement of the year” and that “her leadership in research in 

child welfare provides the foundation for vivid expectations of important results from work to be 

undertaken. Nonetheless, Woolley’s five-year involvement with the ICWR was fraught with com-

plications from the outset. She started her full-time directorship only on June 1926. She had a 

heavy workload and teaching duties. More importantly, Woolley had a clearly different vision for 

the Institute than the initially envisioned by both the College’s faculty and the Memorial. As 

conveyed by its title and by its founders’ ideas, the ICWR was intended to be first and foremost 

a research enterprise: although it provided clinical services and medical examinations through its 

psycho-educational clinic, its main aim was to provide theoretical and technological insights in 

child development, parent education, child psychology and general education. Towards her arrival 

at New York, Woolley was first and mostly an applied psychologist. Thus, she strengthened the 

Institute’s nursery school and fostered a closer cooperation with university institutions. The 

ICWR was now intended to function as an educational platform for Teachers College and other 

university institutions, deemphasizing research: it was defined as a laboratory for demonstration 

and practical experience. This departed from both the Memorial’s original aims and other insti-

tute’s undertakings. On February 5, 1929 and thanks to Woolley’s suggestion, the Institute was 

renamed as the Child Development Institute. Woolley took repeated leaves of absence from 1927 

to 1930, and had to be replaced by other scholars such as Ruth Andrus and Lois Hayden Meek. 

In 1929, the College narrowly negotiated another 5-year Rockefeller grant to sustain the Institute, 

but the emergence of more cautions philanthropic policies, the economic depression, and the In-

stitute’s comparative lag regarding research and training, added to its conflictive and unstable 

administrative history downplayed the venture’s perceived efficacy and success. Woolley was 

forced to resign in February 1930 and was replaced by Meek. Meek furthered the Institute’s inte-

gration with Teachers College and her efforts were somewhat successful, but by 1936 external 

funding had depleted. The College could not maintain the Institute’s staff and services for long. 

By the end of 1936, the Institute of Child Development finally ceased operating. 

Keywords: child welfare research, Columbia’s Teachers College, child development, 

philanthropy, clinical psychology. 

Escola, Psicologia e Higiene mental: O Discurso Médico-Higienista na Revista do Ensino 
(1925-1930) 

Maria Cecília Moura Bicalho 
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UNIFIPMoc, Montes Claros, MG 

Desde os primórdios da constituição de uma medicina social a partir do século XVIII, como 

descrito por Foucault, o conjunto de conhecimentos e técnicas deste campo da ciência veio sendo 

utilizado como estratégia de controle social. Em outras palavras, o Estado lança mão de tal corpo 

de conhecimento como estratégia biopolítica. Nesta trilha, no Brasil do início do século XX, vi-

mos adotados, em diversos âmbitos sociais e institucionais, discursos e práticas da medicina hi-

gienista. Dentre esses locais, a instituição escolar se tornou lócus privilegiado para a disseminação 

dos princípios higienistas e, também, eugênicos, como parte de um ideário nacionalista de pro-

gresso. Em Minas Gerais, entre as décadas de 1920 e 1940, circulava a “Revista de Ensino”, 

publicação oficial do governo do estado, como meio de difusão de informações para professores 

e professoras, visando fazer circular, como dito, discursos e práticas científicos aplicados à edu-

cação escolar, incluindo a higiene mental. Ademais, torna-se necessário pensar no viés de controle 

social de tais medidas, como forma de empreender mudanças sociais, culturais e políticas, bem 

como justificar processos de exclusão social e econômica em nome do progresso da nação. A 

presente pesquisa, conduzida em âmbito de iniciação científica, teve como objetivo investigar os 

discursos higienistas e eugênicos, no cenário da educação escolar, existentes na “Revista de En-

sino”de Minas Gerais (1925-1930). Tratou-se de uma pesquisa historiográfica, de caráter quali-

tativo, vinculado ao campo da história social, buscando investigar a circulação de preceitos e 

práticas higienistas e eugênicas na “Revista de Ensino”, entre os anos de 1925 e 1930, totalizando 

50 números da revista. Estas estão localizadas no site do Arquivo Público Mineiro, sediado em 

Belo Horizonte, Minas Gerais, e estão disponíveis para consulta online, como documento digita-

lizado. Foram lidos e analisados todos os números apontados, a partir da Análise de Conteúdo. 

Identificou-se a presença de conteúdos de caráter higienista e eugênico, desde a defesa da psico-

logia como ciênciade referência à frequente apologia ao usos dos testes, para separar por níveis 

de inteligência os alunos, em busca de uma hipotética homogeneidade das salas de aula, perpas-

sando por questões da necessidade da limpeza e do asseio, afirmadas como necessárias mudanças 

nas relações familiares, no sentido de padronização da organização familiar, nos moldes da famí-

lia burguesa, à questões específicas sobre apobreza e raça, por vezes carregados nos tons eugêni-

cos. Neste último, emerge uma clara dicotomia: a saúde atrelada à branquitude, às relações hie-

rarquizadas na família ena escola e à urbanidade e a doença e o atraso associados à negritude, à 

pretensa desorganização familiar e ao campo. Assim, atrelados às informações que circulavam 

sobre higiene e prevenção de doenças, suscitavam-se conteúdos que, sob o discurso nacionalista 

de progresso da nação, queriam estabelecer uma outra cultura escolar e familiar. Pôde-se demons-

trar que a “Revista de Ensino”, em seus cinco primeiros anos, contribuiu com a circulação de 

discursos higienistas e eugênicos, na busca direcionada por padronizações relacionais e compor-

tamentais dos professores, dos alunos e de suas famílias. Para além disso, torna-se necessário 

ponderar em que medida alguns desses aspectos ainda exercem influências nas escolas, cami-

nhando nessa mesma linha adaptacionista dos tempos da medicina higienista, proporcionando e 

reafirmando rótulos e estereótipos no cotidiano escolar. 

Palavras-chave: Medicina higienista; Eugenia; História da educação; Psicologiaescolar; História 

da Psicologia. 
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Diários coletivos como recurso para formação de professores no Instituto Superior de 
Educação Rural 

Raquel Martins de Assis 

Renato Batista da Silva 

Universidade Federal de Minas Gerais 

O Complexo de Instituições da Fazenda do Rosário, em Ibirité, Minas Gerais, foi palco de 

diversas práticas em Psicologia e Educação. Organizadas sob os auspícios de Helena Antipoff, 

psicóloga e educadora russa, havia, dentre estas instituições, algumas escolas de formação de 

professores. Nesse contexto, desenvolvia-se uma prática educacional, promovida pela própria An-

tipoff, de escrita coletiva de cadernos de diários pelas alunas das turmas de formação. O objetivo 

do presente trabalho é apresentar a prática de elaboração de diários, partindo da perspectiva de 

um recurso para formação de professores, como desenvolvido por Helena Antipoff em suas ex-

periências educacionais. Esse estudo histórico se insere no campo da formação de educadores, 

área tradicional de atuação da Psicologia em suas interfaces com a Educação. Esse trabalho deriva 

de um projeto de pesquisa maior, cujo objetivo é investigar a elaboração da experiência das pro-

fessoras-alunas do Instituto Superior de Educação Rural (ISER), a partir dos registros de diários 

coletivos (1955-1958). O ISER era uma das instituições de nível superior de formação de profes-

sores do complexo do Rosário. Foi idealizado no Seminário Brasileiro de Educação Rural, em 

1951, e, em 1955, foi implantado na Fazenda do Rosário. Estes seminários aconteciam no con-

texto do ruralismo pedagógico no Brasil, movimento educacional que visava fixar o homem no 

campo e evitar o êxodo rural para os centros urbanos. Para esta investigação, de caráter qualita-

tivo, utilizou-se como técnica de coleta de dados a pesquisa documental. Os documentos consul-

tados foram quatro diários de turmas do ISER, dos anos de 1955 a 1958, isto é, os três primeiros 

anos de funcionamento da instituição. A partir da leitura e análise das fontes, foram selecionados 

trechos dos diários em que as professoras-alunas discutiram a escrita dos mesmos, colocaram suas 

impressões sobre os registros e descreveram as orientações de Helena Antipoff sobre essa prática. 

Também foi considerada a estrutura deste gênero literário ao longo da leitura. Em cada diário 

registrado nos cadernos, havia um cabeçalho com local, data, identificação da diarista do dia e 

cidade de origem da mesma. Em geral, os registros continham, como elementos básicos, a obser-

vação da natureza e a descrição atenciosa dos fatos ocorridos no dia, além de outros elementos 

inseridos que variavam de diário para diário. No aspecto de observação da natureza, as professo-

ras-alunas descreviam condições meteorológicas, por vezes, indicando dados de instrumentos 

como termômetro e biruta; comportamentos de animais, como o canto dos pássaros; mudanças 

nas plantas, como floração, frutificação das árvores e outras informações do tipo. No registro dos 

fatos ocorridos no dia, as diaristas narravam suas atividades e/ou temas de aulas, relatavam co-

mentários dos professores, momentos marcantes das aulas e seus aspectos relevantes, textos lidos 

e tudo o mais que julgassem fosse digno de nota. Elas também apontavam os horários de alimen-

tação, higiene e descanso, bem como as atividades realizadas em dias santos (domingos e feriados 

cristãos), passeios e excursões que faziam, visitas ocorridas, participação em festas, saídas e re-

tornos de professores, atividades lúdicas e religiosas. Entre essas últimas, ocorridas no tempo 

livre, encontram-se cantar e rezar o terço. A partir dessas narrativas e descrições, observamos que 

os diários tinham duas funções principais: uma documental e histórica, de registro das atividades 

realizadas pelas turmas para referência futura; e outra elaborativa, segundo a qual as professoras-
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alunas deveriam dar um caráter pessoal aos registros dos fatos, com pouco enfoque no aspecto 

literário da escrita. A prática de escrita despertava sentimentos diferentes entre as alunas, sendo 

que elas, em geral, evidenciam que quando estavam na função de diarista prestavam mais atenção 

aos acontecimentos do dia a fim de descrevê-los. Diante da tarefa, algumas ficavam nervosas ou 

angustiadas com a escrita, enquanto outras aparentavam tranquilidade e prazer. Em diversos mo-

mentos, a própria Helena Antipoff orientava coletivamente as alunas quanto a melhorias na escrita 

dos diários, oferecendo indícios das dificuldades das diaristas para a realização da atividade. Ob-

serva-se que a escrita dos diários coletivos era prática relevante da experiência educacional das 

professoras-alunas formadas no ISER. Do ponto de vista da intervenção da Psicologia na forma-

ção de professoras, o objetivo da escrita dos diários estava relacionado ao aprendizado de bons 

hábitos de observação, do registro dos aspectos observados e da tomada de consciência diante dos 

fatos ocorridos, habilidades que contribuíam para o desenvolvimento do pensamento lógico dis-

ciplinado. 

Palavras-chave: Instituto Superior de Educação Rural; Fazenda do Rosário; Diários Coletivos; 

Formação de educadores; Psicologia da Educação. 

Ideias psi sobre a infância no Brasil Colônia 

Renata Tavares da Silva Guimarães 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Este estudo tem por objetivo compartilhar algumas análises referentes às formas com que 

a psicologia vem colaborando com a produção do conceito de infância no Brasil. Nas pesquisas 

realizadas por Netto (1978), Massimi (1984), Pessotti (1988) e Antunes (1981) a cerca da traje-

tória brasileira da psicologia, é possível identificar o tema da infância pontuado de forma direta 

ou transversalizada em suas sistematizações. Para restringir o foco do presente estudo, será ob-

servado algumas ideias psicológicas que compuseram o olhar dos jesuítas sobre a infância no 

Brasil no período colonial. Neste período de expansão marítima territorial e do comércio europeu, 

encontra-se a monarquia portuguesa sustentando, com o apoio da igreja, uma reprodução ideoló-

gica que justificava a exploração de suas colônias. Com um maior interesse na exploração das 

riquezas naturais, enviou a Companhia de Jesus para colonizar os índios habitantes da terra, vi-

sando convertê-los como mão de obra da coroa. Inspirados pelas ideias pedagógicas humanistas, 

os jesuítas que participavam da Companhia de Jesus acreditavam que poderiam criar um “homem 

novo em uma nova sociedade”. Neste caso, a Terra de Santa Cruz parecia campo potencialmente 

frutífero para difundir a fé católica. A pesquisa de Massimi (1984) evidencia que as obras e ser-

mões escritos durante a permanência dos jesuítas no Brasil, foi elaborada com grande foco e pre-

ocupação com as crianças e seu processo educativo. Consideravam que seria muito difícil mudar 

os índios adultos, principalmente em relação a costumes como a poligamia, o alcoolismo e a an-

tropofagia. Desta forma, os jesuítas concentraram os seus esforços educativos nas crianças: curu-

mins, mestiços ou mamelucos e filhos dos portugueses adventícios; e observa-se ideias psicoló-

gicas a cerca da infância neste período registrados em sermões, livros e cartas. Através dos temas 

trabalhados nestes documentos, constata-se: a formação da personalidade; o desenvolvimento da 

criança; controle e manipulação do comportamento; aprendizagem; influência dos pais, impor-

tância do trabalho para a criança, etc (ANTUNES, 2014). Dos educadores jesuítas, destaca-se o 

padre Alexandre de Gusmão (1629-1725), autor de Arte de crear bem os filhos na idade da 
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puerícia (1685), considerada a primeira obra escrita no Brasil com o foco no tema da infância 

(ARAÚJO; TOLEDO, 2008). Para além da educação escolar, nota-se, nesta obra, uma grande 

preocupação com o comportamento social das crianças. O autor aplica uma singular ênfase no 

papel dos progenitores na criação dos infantes, com o risco de maldições e castigos divinos aos 

pais que mal criarem sua prole. Pe. Gusmão argumenta sobre a importância da atenção constante 

dos pais, que seriam responsáveis sobre o que seria ou não registrado de forma perene sobre as 

crianças, consideradas como tábulas rasas. O que os pais desenhavam ou não nesta tábula, defi-

niria se a criança se tornaria uma pessoa boa ou má (GUSMÃO, 2004). Este breve estudo da 

primeira obra a cerca do cuidado com crianças escrita no Brasil, nos fornece pistas sobre o con-

ceito de infância praticado neste momento histórico (século XVII). Como em outros momentos, 

o conceito nos fala sobre interesses sociais, políticos e econômicos vigentes, neste caso, relacio-

nados à disciplina e controle da população colonizada por Portugal. Desta forma, o ideal huma-

nista de educação para todos, deveria ser praticado cada vez mais de forma racional e rígida, de 

acordo com os escritos do padre Gusmão. A ideia psicológica de infância estava à serviço da 

catequização e educação, como instrumento do Estado, no intuito de educar possíveis trabalhado-

res da colônia. A infância deveria ser construída sem os vícios do antigo regime feudal, por isso 

os argumentos e estudos educacionais que marcaram este período histórico focaram nas crianças 

e em suas famílias, compreendendo este processo é possível compreender a criação da sociedade 

moderna no século XVII. 

Palavras-chave: História; Psicologia; Infância; Família; Educação 

GT2 - História da psicologia, contextos culturais e contemporaneidade 

Figuraciones sobre el cuerpo femenino enfermo. Un análisis de los avisos publicitarios de 
1922 en la revista Caras y Caretas (Argentina) 

Fedra Solange Freijo Becchero 

Lucía Rossi 

Universidad de Buenos Aires 

Los cuerpos de las mujeres han sido a lo largo de la historia sede de múltiples discursos 

que los han atravesado. En el caso del presente trabajo se abordará uno de estos discursos, que es 

el de la publicidad, en tanto la misma es entendida como un regulador de las conductas de con-

sumo de una determinada época. En este sentido, estas imágenes pueden ser pensadas como frag-

mentos de una trama, conformada por imágenes y palabras, que dan cuenta de un ideal de cuerpo 

femenino en un determinado momento. En el caso del presente artículo, la búsqueda y recolección 

de avisos publicitarios se limitó a los publicados por la revista “Caras y Caretas” durante el año 

1922; los mismas se enmarcan dentro de un período de democracia de participación política am-

pliada. En relación a las preferencias teóricas, se caracteriza el período de 1916 a 1930 por un 

humanismo espiritualista de la primera posguerra. Se plantea como objetivo dar cuenta de la fi-

guración del cuerpo femenino enfermo presente en los avisos publicitarios de 1922, como así 

también los roles y funciones asociados. Antecedentes teóricos y metodológicos:El cuerpo que se 

muestra en los avisos de las revistas se pone en juego como mediador de las pautas para vivir en 

sociedad. El aviso publicitario es así el producto final de una cadena en donde confluyen múltiples 

sentidos, un emergente de la trama discursiva, aunque estos sentidos se presentan ocultos. Estos 
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textos se constituyen como una fuente documental que da cuenta del cuerpo femenino ideal para 

una sociedad, específicamente bajo una mirada masculina que los ha construido y que preside su 

representación. Llamamos figuración al resultado del tratamiento de la publicidad gráfica, inclu-

yendo las características de los componentes icónicos allí presentes, como así también al producto 

de la articulación entre las distintas especies integrantes de cada aviso publicitario. Se tendrá en 

cuenta para este análisis tanto lo escrito, en tanto notación de la lengua, como los recursos que 

acompañan la composición gráfica. La imagen de la mujer, ya desde principios del siglo XIX, se 

caracterizó por una codificación de la mujer colectiva precisa y socialmente elaborada. Los dis-

cursos, jurídico y moral, se unen para delimitar racionalmente el espacio de lo masculino y lo 

femenino. Se cuenta dentro de la normativa de la época una larga tradición de adhesión de la 

mujer a un estatus de ser relativo, sólo existente como hija, esposa o madre; es decir, una figura 

secundaria que se define en relación con el hombre que es el único considerado como verdadero 

sujeto de derecho. En esta normativa, se presenta una continuidad de ideas en referencia a la 

certeza sobre la inferioridad biológica de las mujeres, lo que determina sujetarlas jurídicamente 

al poder de sus maridos; al mismo tiempo que este discurso delimita a la maternidad como un 

hecho biológico y natural; lo que plantea un abordaje biológico que instaura un deber ser. Las 

lecturas de diversos documentos permiten dar cuenta de una concepción de la mujer como una 

cosa, un objeto, parte de la propiedad privada de los hombres (padre o esposo) dentro de un sis-

tema patriarcal sobre el que se organizó la sociedad y en cuya organización no participaban las 

mujeres ya que carecían de derechos civiles. Los cuerpos de las mujeres atraen así el interés para 

la ley ya que ellos son el sitio de la reproducción biológica y, por ente, de dilemas legales como 

la herencia, la ilegitimidad de los hijos, el adulterio, el aborto, entre otros. Nos encontramos así 

con un problema cultural que se crea en la identidad de las mujeres homologadas a su naturaleza, 

ya que, si la mujer es naturaleza, su historia es la historia de su cuerpo. Un cuerpo del que ella no 

es dueña porque solo existe como un objeto de otros o en función de otros, un cuerpo expropiado. 

Resultados:La búsqueda de una genealogía discursiva sobre el cuerpo femenino en la publicidad 

resulta así un análisis que se enriquece a la luz de pensar las tematizaciones sobre el cuerpo fe-

menino en la actualidad como resultado de una trayectoria en los medios como constructores de 

una imagen social. El cuerpo ideal femenino presente en los avisos publicitarios analizados se 

presenta como joven, bello y esbelto; capaz de cumplir con los roles de madre y esposa. En este 

sentido el cuerpo femenino enfermo es presentado como doliente por ser sexuado y femenino, lo 

que perturba la paz del hogar y cuyo equilibrio en necesario restablecer para contribuir a la armo-

nía social. 

Palabras clave: cuerpo femenino, cuerpo enfermo, avisos publicitarios, Argentina, humanismo 

espiritualista de la primera posguerra 

A violenta emoção e a justificação do feminicídio no Brasil (1930-1939) 

Juliana Ferreira da Silva 

Letícia Dias Albuquerque 

Universidade Católica de Brasília 

No âmbito das pesquisas sobre violência letal intencional contra as mulheres no Brasil, a 

tese da violenta emoção constitui um discurso tragicamente familiar, dadas as proximidades se-

mânticas que guarda com a legítima defesa da honra – discurso complacente com a violência 
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contra as mulheres e ainda não superado nas práticas judiciárias de culpabilização cotidianas das 

vítimas de feminicídio. Considerando tais contextos de culpabilização das mulheres vítimas de 

violência, este trabalho pretende discutir os percursos históricos dos discursos de justificação do 

feminicídio no Brasil, apresentando uma análise dos argumentos de justificação da violência con-

tra a mulher presentes tanto na cobertura midiática de casos criminais de feminicídio, quanto no 

repertório do pensamento criminológico e das práticas judiciárias brasileiras, tendo como recorte 

temporal a década de 1930. O gênero pode ser compreendido como uma categoria histórica que 

constitui uma série de representações, características e atribuições ditadas a homens e mulheres, 

que exerce forte influência na forma como homens/mulheres, mulheres/mulheres e homens/ho-

mens se relacionam. Desigualdades existentes entre homens e mulheres estão atreladas à forma 

como o gênero se constrói e se impõe aos sujeitos. O conceito de feminicídio foi idealizado por 

Diana Russel, escritora e ativista feminista, que o utilizou pela primeira vez no Tribunal Interna-

cional Sobre Crimes Contra Mulheres, em Bruxelas, em 1976. O feminicídio foi dividido em três 

vertentes, que diferem na forma de compreensão e análise do fenômeno: âmbito específico; judi-

cialização; e genérico. O âmbito específico está relacionado à definição do termo como o assas-

sinato de mulheres, enquanto o contexto da judicialização relaciona-se à existência ou não de 

tipificação criminal. Já o âmbito genérico define o feminicídio como um conjunto de mortes vio-

lentas de mulheres, não se limitando apenas ao homicídio; pode-se incluir nessa definição os casos 

de suicídio, mortes por consequência de aborto e outras, que têm como propulsoras situações de 

misoginia, opressão e discriminação de gênero. A pesquisa utilizou os procedimentos de análise 

documental e estudo de caso, com vistas a oferecer um panorama dos discursos de justificação do 

feminicídio, utilizou-se como fontes históricas reportagens de jornal que noticiaram assassinatos 

de mulheres por seus companheiros, tendo como escopo periódicos do ano de 1930, publicados 

no Estado Rio de Janeiro. Com objetivo de detalhar os operadores teórico-práticos vigentes nas 

lógicas de funcionamento do sistema de justiça criminal, apresenta-se um estudo de caso de fe-

minicídio e são analisados os discursos legais e práticas judiciárias em curso na persecução cri-

minal do caso. Os resultados indicam a presença do discurso de justificação da violência letal 

intencional contra mulher por meio do julgamento/culpabilização da vítima pela violência sofrida, 

apoiada na referência à suposta conduta sexual imoral/adúltera da mulher. O estudo do caso de-

monstra a transformação desse operador discursivo no julgamento da vítima e no julgamento da 

enfermidade mental, por meio da articulação do discurso médico psiquiátrico da doença mental 

com a justiça criminal. Conclui-se que o silenciamento das violências letais intencionais contra 

as mulheres sustenta-se num processo de irresponsabilização, a partir do qual, a violência prati-

cada pelo homem contra a mulher é normatizada. Tal processo opera não somente em nome de 

uma suposta defesa da honra, mas também pelo recurso ao prejuízo das faculdades mentais sob o 

conceito de privação dos sentidos e da inteligência. 

Palavras-chave: Gênero; Feminicídio; Violência doméstica; Criminologia brasileira; Justiça. 

Bruxas e Inquisição no Brasil Colonial: o corpo e os saberes femininos em disputa 

Maria Cláudia Novaes Messias 

Ana Maria Jacó-Vilela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
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Este trabalho é parte de pesquisa de doutorado que se dedica a investigar os discursos e 

práticas das mulheres no período colonial brasileiro, através da análise do fenômeno da bruxaria 

e sua perseguição pela Inquisição, visando compreender de que modos podem ter contribuído 

para a formação de espaços de resistência para as mulheres. Neste período, os saberes, o corpo e 

a sexualidade das mulheres tornaram-se as justificativas para transformá-las em bruxas, hereges, 

pois teriam pactuado com o Diabo, este foi o pressuposto fundamental que levou à sua persegui-

ção pelo Tribunal da Inquisição. A perspectiva teórico-metodológica desta pesquisa se insere no 

campo da historiografia, da história das relações de gênero e da história das mulheres; os recursos 

metodológicos foram análise bibliográfica e pesquisa empírica, cujas fontes são os Livros de Con-

fissões e Denunciações decorrentes das Visitações do Santo Ofício ao Brasil Colonial. As relações 

de gênero, expandindo-se em relações de poder, norteiam a posição dos sujeitos e a compreensão 

da realidade, isto implica pensar o papel da religião que, historicamente, em seu discurso teoló-

gico e em sua prática institucional, construiu pressupostos sobre os gêneros. Ambos estão vincu-

lados à construção de crenças, normas, valores e preconceitos de cada contexto, condicionando a 

produção das subjetividades. No período estudado, o discurso religioso propagava uma misoginia 

de base teológica, na qual a mulher era portadora do mal e acusada de ter introduzido o pecado 

no mundo; era, por natureza, inferior ao homem. Estes pressupostos, com ampla circulação social, 

aprofundaram a marginalização da mulher na cultura cristã ocidental, especialmente, através da 

exaltação da virgindade e da castidade. A ideia de que a mulher possuía paixões descontroladas 

tornou a sexualidade feminina o pecado por excelência, assim, a identificação da mulher com o 

Diabo foi um passo simples. Era preciso que seu corpo e sua sexualidade fossem vigiados e nor-

malizados, rigorosamente, pela Igreja e pelo Estado. Neste processo, as mulheres que exerciam 

certos ofícios, tinham a precedência nas acusações por bruxaria: cozinheiras, curandeiras e par-

teiras: as cozinheiras podiam usar ervas, fabricar poções e unguentos para fins mágicos; as curan-

deiras, vitais para uma sociedade em que a medicina era incipiente e, praticamente, inexistente na 

Colônia, detinham um saber tradicional, transmitido oralmente e compartilhado por indígenas, 

africanos e europeus, conheciam as propriedades de ervas e remédios populares para enfermida-

des do corpo e da alma; e as parteiras, responsáveis pelo cuidado do corpo, do nascimento e da 

reprodução, possuíam saberes sobre as práticas sexuais e reprodutivas, ervas contraceptivas, abor-

tivas, para aliviar as dores do parto e afrodisíacas, o parto, normalmente, acompanhado pela par-

teira, era inteiramente feminino, até que elas passaram a ser perseguidas como bruxas, e serem 

regulamentadas para impedir abortos e infanticídios, através de exames, nos quais exigia-se a fé 

cristã e reputação impoluta. Um grande número das acusadas por bruxaria estava entre as mulhe-

res que praticavam estes ofícios e que eram conhecidas por seus saberes, o medo que elas desper-

tavam, eram evidenciados nos processos. Assim, na Modernidade, foi empreendida a demoniza-

ção da mulher, notadamente, da mulher sábia. Este processo levou a consolidação das formas 

científicas de conhecimento, o que foi acompanhado pela condenação da sabedoria tradicional. 

Um campo de disputa entre as práticas científicas, com respaldo da religião, e os saberes popula-

res, tradicionalmente exercidos pelas mulheres. Ao longo de um processo que levaria séculos, a 

medicina e a Igreja se apropriaram do corpo feminino como objeto de seus próprios saberes. Tor-

nados eventos médicos, o corpo, a reprodução, a sexualidade, a maternidade, o parto e os saberes 

femininos, desde então, não pertenceriam mais as mulheres. Construções sociais tão potentes não 

se perderam por completo nos desvãos da trama histórica, ainda ardem as fogueiras! As premissas 
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da Inquisição não pertencem a um passado longínquo, o patriarcado permanece e, no caso do 

Brasil, fundado sobre a moral religiosa, evidencia-se a produção de subjetividades marcadas pelo 

controle da sexualidade e do corpo das mulheres, justificando a misoginia e a violência. Assim, 

uma questão atual nos leva a perguntar ao passado: por que a permanência da hierarquia e da 

violência de gênero em um século povoado por conquistas femininas? 

Palavras-Chave: Bruxas; Mulheres; Sexualidade; Inquisição 

Las distintas ideologías del feminismo en Argentina 

Rosa Falcone 

Universidad de Buenos Aires 

A mediados de la década del treinta, la participación de las mujeres podía canalizarse en 

organizaciones de muy diferentes signos que expresaban visiones distintas acerca del lugar de la 

mujer en la sociedad argentina. Por un lado, la vertiente feminista de raigambre socialista, por 

otro, agrupaciones que representaban ideologías liberales. Ambos grupos expresaban perspectivas 

opuestas: las socialistas se expresaban en cuanto a los reclamos de igualdad de la mujer en el 

mundo laboral, mientras que las liberales actuaban en defensa de la complementariedad del femi-

nismo con la femineidad. Así las cosas proponemos reflexionar sobre lo que creemos que con-

forma una “tercera corriente”, integrada por las mujeres católicas, que por entonces había cobrado 

nuevo impulso. La avanzada católica se hace visible en contra de las conquistas de derechos fe-

meninos conquistados por la ley 11.357 (1926), varios proyectos de voto femenino y la aproba-

ción de una ley de divorcio (1932). En este contexto, la escritora Victoria Ocampo funda la Unión 

Argentina de Mujeres (UAM), que refleja un nuevo modelo femenino, que permitiría estándares 

más abiertos de relación entre varones y mujeres. En contraste las mujeres católicas objetaban 

fuertemente la actividad laboral de la mujer. De manera que el panorama durante la década del 

30 en Argentina, muestra una diversidad ideológica y de instituciones heterogéneas con el fin de 

la defensa de la condición y derechos de las mujeres sobre las cuales intentaremos reflexionar en 

este trabajo. Bases teórico- metodológicas Se recurre al análisis crítico de fuentes primarias (Có-

digo Civil, 1869; Ley 11.357, 1926; “Anteproyecto Bibiloni”, 1936) y de bibliografía secundaria, 

a fin de sistematizar desde una perspectiva histórica, política y de género un panorama de los 

debates más significativos que refieran al lugar de la mujer en la sociedad argentina. Discusión-

Desde 1869, regía para los derechos civiles de las mujeres argentinas el Código Civil Vélez Sars-

field. Allí se plasma la incapacidad civil de la mujer casada sometida a la autoridad de su marido. 

En 1926, la Ley 11.357, otorgaba el derecho a las mujeres de administrar sus propios bienes y 

tomar sus propias decisiones. En 1936, las mujeres católicas hacían una encendida defensa del 

Anteproyecto de Reforma del Código Civil, que se discutía por entonces. Sobre las premisas del 

antiliberalismo y el anticomunismo cuestionaban la tutela masculina afianzándose en los derechos 

de la mujer en torno la maternidad y la familia, situación que significó el enfrentamiento con las 

mujeres socialistas, enroladas detrás de las conquistas adquiridas con la ley de 1926. Por esa 

época, Victoria Ocampo, reconocida internacionalmente por su trayectoria al frente de la Revista 

Literaria Sur (1931), se compromete con la creación de la Unión Argentina de Mujeres, que pre-

sidió entre 1936 y 1938, con el fin de parar el avance del “Anteproyecto Bibiloni”. Victoria, quién 

se había mantenido en una posición de amplitud ideológica en Sur, compartiendo la dirección con 

María Rosa Oliver (comunista confesa), e incorporando como miembros redactores a comunistas 
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(Sartre), anarquistas (Camus), católicos progresistas (Graham Greene), católicos socialistas (E. 

Mounier); no tuvo idéntica actitud de apertura al frente de la UAM, malogrando las relaciones 

con las mujeres católicas. Mientras tanto las socialistas, quienes habían organizado el Primer 

Congreso Femenino, en 1910, sostenían, en defensa de los derechos laborales de las madres, que 

el feminismo podría conciliar con el catolicismo siempre y cuando hubiera un pronunciamiento a 

favor de la educación mixta y la sanción del divorcio, emblemas del discurso eclesiástico. Final-

mente el Anteproyecto no prosperó, en parte por las dificultades de un sistema político en deca-

dencia, y se mantuvo en vigencia la Ley 11.357.El análisis de estas confrontaciones revela que la 

conquista de derechos para la mujer, lejos de ser lineal, fue un largo proceso con idas y contra-

marchas, que enfrentó a mujeres de pertenencias ideológicas diferentes. El “Anteproyecto Bi-

biloni”, desató conflictos que expresaban la existencia de posiciones irreconciliables entre las 

mismas feministas, por lo que se aplazaron conquistas que en Europa ya estaban consolidadas. 

Paradójicamente, el “Anteproyecto”, que por un lado limitaba potestades femeninas, por otro con-

tribuía a poner en evidencia los roles de género. La pregunta que queda para la presente discusión 

es si el feminismo aristocrático de Victoria (rodeada de intelectuales hombres) ¿fue una lucha por 

los derechos femeninos o una batalla personal que la llevó a imponerse por sobre las voces mas-

culinas? 

Palabras Clave: Historia – Argentina – Feminismo – Política- Ideologías. 

Los debates feministas através de las revistas argentinas de la primera mitad del s. XX 

Rosa Falcone 

Universidad de Buenos Aires 

En el contexto de la indagación acerca de las “discursividades” de lo femenino, propone-

mos analizar algunas revistas escritas por mujeres, que en el transcurso de la primera mitad del 

siglo XX, representaban de acuerdo a nuestro estudio, verdaderas organizaciones políticas, que a 

través de sus visiones contradictorias formalizaron interesantes tribunas de debate a ser examina-

das.Nuestra Causa es la primera revista relevada, órgano de expresión de las mujeres socialistas 

de la Asociación de Universitarias Argentinas, quienes habían organizado el Primer Congreso 

Femenino, celebrado en Buenos Aires, en 1910. Fue una de las primeras asociaciones feministas 

que, en lugar de resguardarse en las posiciones elitistas de clase, propusieron la participación 

transversal de otras organizaciones (Unión y Labor, la Liga Nacional de Mujeres Librepensado-

ras, la Asociación Cristiana de jóvenes y el Centro Socialista Femenino).En segundo lugar, el 

contacto si se quiere fortuito que tuvimos con la totalidad de los números de la Revista Femenina, 

editada en Buenos Aires, entre 1933 y 1944, prolongación de Nuestra Causa, permitirá hacer un 

seguimiento de las ideas de las mujeres socialistas en el tiempo. Su directora María Luisa Be-

rrondo, maestra de grado, defensora de la escuela laica y periodista, fue candidata junto a Alicia 

Moreau en las primeras elecciones en que participó la mujer, en 1951.Por último, se analizará la 

revista Criterio, vocera del catolicismo hispanoamericano, que proponía desde una orientación 

nacionalista de oposición al liberalismo y al comunismo, la conciliación del feminismo con el 

catolicismo. La revista se iniciaba, en 1929, con un artículo de Jorge Luis Borges y en las décadas 

siguientes su progresiva amplitud iba a coincidir con la renovación del catolicismo, cuestión que 

nos permitirá establecer algunas interesantes articulaciones con la revista Sur (1931), dirigida por 

la escritora Victoria Ocampo, que por su perfil de haute cultura no encajaba con una iglesia 
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“rústica y antiintelectual”. Bases teórico- metodológicas: Relevamiento y análisis crítico de fuen-

tes primarias: Revista Criterio, Revista Nuestra Causa, Revista Vida Femenina, Revista Literaria 

Sur, a fin de sistematizar desde una perspectiva de género, política y social las “discursividades” 

de lo femenino y un panorama de los debates sobre el fenómeno de las relaciones de género a lo 

largo del tiempo. DiscusiónLas revistas escritas por mujeres nos ofrecen la oportunidad de exa-

minar interesantes discusiones sobre el feminismo, ya que es alrededor de estas publicaciones 

donde encontramos los escasos espacios que se plasmaban las voces femeninas. Proceder con las 

“discursividades”, materializadas en las revistas, nos distancia de la idea instalada que las mujeres 

solo se comprometían en la lucha por los derechos civiles, que es a lo que generalmente se reduce 

el panorama de la primera mitad del S. XX. La revista Nuestra Causa, recala en la figura de Alicia 

Moreau de Justo, quién como integrante del directorio defendía las leyes de protección de la ma-

dre y el niño, impulsadas por los diputados hombres en el parlamento. Las socialistas difundían 

actividades de la Unión Feminista Nacional, discutían salarios, y a través de Julieta Lanteri riva-

lizaban con la Iglesia sobre la maternidad fuera del matrimonio, el divorcio y la lucha por el voto. 

La revista Vida Femenina, concebida en plena época de proscripción de los partidos políticos, 

enfrentaba los esquemas tradicionales del conservadurismo masculino y se afirmaba en los dere-

chos civiles conquistados, en 1926. Merecerá discusión el encuadramiento de cantidad de notas 

al interior de esta revista sobre la crianza de los hijos, patrones de confección de prendas y el 

“rincón de los garbanzos” con diversas recetas de cocina.La última discusión es la que inauguran 

las mujeres católicas, quienes a través de la tribuna de Criterio, objetaban fuertemente la actividad 

laboral de la mujer, en defensa de la familia y los roles tradicionales, al tiempo que cuestionaban 

la tutela masculina. Paradójicamente y como signo de la época, la línea editorial de la revista 

quedaba presa entre la aceptación de nuevos modelos y las viejas representaciones. En el punto 

de las conclusiones, se analizaran las relaciones oscilantes y ambiguas de las mujeres católicas 

con la escritora Victoria Ocampo, quién imponía relaciones más abiertas entre varones y mujeres. 

En pos de la defensa de la educación mixta y la sanción del divorcio, considerados dos males 

emblemáticos para el discurso eclesiástico, Victoria funda en 1936, la Unión Argentina de Muje-

res, justo en el momento en que las católicas apoyaban la discusión sobre la reforma del Código 

Civil Argentino de 1869, que consolidaría un claro retroceso sobre los derechos femeninos ad-

quiridos, en 1926 (Ley 11.357). 

Palabras Clave: Historia – Argentina – Mujeres – Discursividades – Revistas. 

A condenação moral do alcoolismo e seu encontro com a mulher 

Daniela Rosolen Galetti da Silva 

Maria Lucia Boarini 

Universidade Estadual de Maringá 

A Organização Mundial da Saúde considera o consumo abusivo do álcool um dos graves 

problemas de saúde pública da atualidade. Nos últimos anos, pesquisas realizadas em diferentes 

países, entre eles o Brasil, evidenciaram que as mulheres têm consumido cada vez mais bebidas 

alcoólicas, aproximando-se estatisticamente dos homens. A preocupação com o consumo abusivo 

do álcool não é uma particularidade dos nossos dias, tampouco no que diz respeito a sua prática 

pela mulher, não obstante, são poucas as pesquisas que tratam sobre o alcoolismo em mulheres. 

Nesses estudos, a categoria de análise mais recorrente é a desqualificação moral sofrida por elas, 
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inclusive quando buscam assistência nos serviços de saúde, o que nos leva a pensar sobre as con-

cepções que norteiam esses serviços e que orientam a prática dos profissionais que neles atuam – 

dentre os quais pode estar a (o) psicóloga (o). Para tanto, retomamos à história, a fim de conhecer 

os ideais que nortearam os primeiros modelos da assistência ao alcoolismo no Brasil, bem como 

a concepção sobre o consumo de álcool pela mulher. No século XIX, já era possível encontrar 

teses médicas que abordavam o tema do consumo de álcool no Brasil, mas foi nas primeiras dé-

cadas do século XX que o alcoolismo despontou como um problema. Nesse período, o país foi 

palco de uma série de mudanças no cenário político, social, econômico e cultural, que fez aumen-

tar de forma acelerada o fluxo de pessoas para os grandes centros urbanos. As condições precárias 

de moradia, as aglomerações de pessoas nas ruas, as más condições de trabalho e a falta de higiene 

e saneamento básico comprometiam a saúde da população, representando um entrave aos projetos 

republicanos de fazer do Brasil uma nação forte. Não só a saúde física da população preocupava 

a elite brasileira, mas também os chamados comportamentos desviantes, vícios e falhas morais, 

uma grande ameaça ao estabelecimento da ordem e do progresso. Influenciados pela psiquiatria 

organicista e pelos ideais da eugenia e da higiene mental, os médicos brasileiros empenharam-se 

na identificação e controle desses males. O alcoolismo foi fortemente combatido, sobretudo, por 

oferecer riscos de degeneração física e moral à espécie. A terapêutica indicada para esses casos 

foi a internação psiquiátrica, que serviu, inclusive, para manter aqueles que faziam uso abusivo 

do álcool afastados do convívio social, minimizando assim a chance de se proliferarem. Ainda 

que em número significativamente menor, se comparado aos homens, as mulheres também foram 

internadas em função do alcoolismo nesse período, o que ia de encontro ao ideal de mulher que 

os higienistas ajudaram a construir. Na cruzada antialcoólica, os médicos recrutaram a ajuda da 

mulher, mãe e esposa, abnegada, devotada integralmente à família e guardiã da moral, dando a 

elas um lugar de prestígio ao seu lado. Mas nem todas as mulheres podiam corresponder esse 

padrão. Muitas delas, em função das longas jornadas de trabalho, precisavam deixar suas casas e 

filhos por horas, a fim de garantir o seu sustento, isso não significa que não pesava sobre seus 

ombros a responsabilidade de zelar, inclusive, para que seus filhos e marido não incorressem no 

alcoolismo – já que o hábito de consumir bebidas alcoólicas era visto com maior preocupação 

quando praticado pela classe trabalhadora, em função dos prejuízos que acarretava. Praticado pe-

las mulheres, tal hábito as colocava do lado oposto ao da imagem da mulher e mãe hígida, inscre-

vendo-as no campo da anormalidade e da imoralidade. Não raro, o alcoolismo na mulher era 

associado à prostituição e ao desencaminho dos homens, evidenciando o lado obscuro do sexo 

feminino, que figurava no imaginário social e que precisava ser contido. Os discursos normativos 

e os muros das instituições totalitárias serviram, portanto, como forma de controle de tudo aquilo 

que escapava à norma.Transcorrido o tempo, o consumo abusivo do álcool, mesmo sendo reco-

nhecido como um problema de saúde, carrega ainda o estigma da falha moral. Isso se confirma 

com o aumento, nos últimos anos, do financiamento público de vagas em comunidades terapêu-

ticas – a maioria delas de orientação religiosa –, que visam a segregação do sujeito e sua discipli-

narização. É um movimento conservador, afinado com o autoritarismo e com a intolerância às 

diferenças, que favorece, inclusive, a reprodução de práticas sexistas. A desqualificação moral 

sofrida pelas mulheres alcoolistas está ancorada na ideologia de uma suposta natureza feminina – 

tal como a defendida pelos higienistas –, que, quando presente nos serviços de saúde, podem tanto 

inibir a procura delas por ajuda, quanto reforçar padrões que as oprimem. 
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Palavras-chave: Alcoolismo; Mulher; Desvio moral; Serviços de saúde. 

A importância da Escola de São Paulo para construção da psicologia brasileira 

Carlos Eduardo Meireles 

Vitória Regina de Almeida Correia 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS 

Este trabalho tem como objetivo trazer aspectos de uma história ainda em construção, a 

teoria da Escola de São Paulo, fundada por Silvia Lane e seus orientandos. É importante salientar 

que essa teoria revolucionou a forma de pensar e produzir conhecimento sobre a relação homem-

sociedade, trazendo contribuições para o cenário nacional e internacional, principalmente latino-

americano. Neste sentido, a teoria laneana destaca-se como uma teoria psicológica brasileira e 

que tem o interesse em resgatar o compromisso ético-político da pesquisa e da profissão. A teoria 

supracitada foi influenciada por diferentes teóricos de diversas nacionalidades, como Martín-

Baró, Paulo Freire, Maritza Montero, Elisa Jimenez, Skinner, Vigotski e Lewin, por exemplo. 

Essa diversidade teórica demonstra o compromisso de Silvia com a ciência, rejeitando qualquer 

tipo de dogmatismo, estando sempre aberta para discutir rigorosamente diferentes abordagens 

psicológicas e científicas. Mas isso não significa que sua teoria se caracteriza como uma mistura 

teórica-epistemológica, Lane não ofuscava a filosofia e o método que embasava sua produção 

teórica e prática.Este trabalho se fundamentada no mesmo pressuposto epistemológico que orien-

tou Silvia, o materialismo histórico-dialético, desenvolvido por Marx e Engels. Nesta perspetiva 

a sociedade é encarada como ação humana orientada por uma teoria; a práxis é criada e criadora 

dos homens em uma relação dialética universal-particular-singular. Toda produção científica é 

resultado de um determinado momento histórico; o período em que essa teoria foi escrita é mar-

cado pelo confronto geopolítico entre Estados Unidos e União Soviética, conhecido como Guerra 

Fria. Neste mesmo período, houve um sério agrave nos confrontos políticos latinos americanos, 

em que foram impostos diversos regimes ditatoriais militares apoiados pelos EUA. Além do con-

texto de ditadura, a psicologia social no Brasil e na América Latina vivia uma crise científica 

devida concepções importadas dos EUA e da Europa que não davam conta de responder às ques-

tões sociais em que vivia esses países. A iniciativa de Lane na construção de novos caminhos para 

a psicologia social é uma, entre outras que se iniciaram nesta região.O marco da perspectiva teó-

rica que apresentamos é a obra Psicologia social: o homem em movimento, em que está contida 

uma visão de homem, sociedade e algumas das principais categorias para análises psicossociais. 

Essa obra conta com a participação de amigos de Silvia, como Wanderley Codo, Antônio Ciampa, 

Iracy Carone, dentre outros e a obra é utilizada ainda hoje em cursos de psicologia, mostrando as 

suas importantes contribuições. Como dissemos acima, é uma história em construção, essa nova 

maneira de produzir pesquisa, que é também instrumento de superação das desigualdades e injus-

tiças sociais, não se esgotou nem mesmo com a morte de Silvia em 2006, continua sendo escrita 

por diferentes protagonistas, de diferentes regiões do Brasil. Muitas das discussões e revisões 

teóricas são feitas nos encontros da Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO), fun-

dada em 1980, em meio a ditadura militar e como resultado da crise que estava submetida a psi-

cologia social. Silvia Lane esteve como uma das protagonistas na fundação da ABRAPSO, de-

fendendo o compromisso político da psicologia com as questões sociais e a transformação da 

sociedade. A Escola de São Paulo e a ABRAPSO são parte da mesma história de alternativa 
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brasileira a crise em que vivia a psicologia social, mas, para além de uma alternativa teórica, é 

também uma alternativa prática a superação das imposição política-ideológica aos países latino 

americanos. Por fim, considerando o contexto de avanço ao passado autoritário dessa região, des-

tacamos a extrema importância de resgatar essa história e teoria. 

Palavras-chaves: Psicologia social; Silvia Lane; História da psicologia; Transformação social. 

Luis Celso Manço: um psicólogo perseguido por pertencer a Ação Libertadora Nacional 
(ALN) de Carlos Marighella 

Juberto Antonio Massud de Souza 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

O trabalho a ser apresentado consiste na apresentação da biografia política do psicólogo 

comunista Luiz Celso Manço (1943 - 2020), formado na Universidade de São Paulo (USP) de 

Ribeirão Preto, pertenceu aos quadros do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e participou do VI 

Congresso, em que a chamada Ala Marighella fracionou a unidade partidária e deu os passos 

iniciais para a luta armada. Tendo adotado o Codinome Sebastião, foi quem leu a posição de 

Ribeirão Preto, tomando partido a favor do grupo revolucionário. Já integrado na Ação Liberta-

dora Nacional (ALN), foi convidado diretamente por Carlos Marighella (1911 - 1969), Codinome 

Menezes, a ir treinar guerrilha na Argélia. Manteve contatos frequentes com Joaquim Câmara 

Ferreira (1913 - 1970), Codinome Toledo, o elo da organização entre São Paulo e Ribeirão Preto. 

No entanto, manteve-se no Brasil, inserido na dialética da clandestinidade e legalidade, enquanto 

terminava o curso de Psicologia. No interior da USP, foi responsável por parte da propaganda 

encoberta da organização. Foi preso acusado de ser terrorista, respondendo o processo dos 43 da 

ALN no Supremo Tribunal Militar (STM). Como provas, foi acusado individualmente de mime-

ografar e distribuir apostilas de Régis Debray e Che Guevara; incluiu-se como provas coletivas, 

ainda, o livro do psicólogo francês Georges Politzer, apreendido. A acusação processual tinha 

como uma das denúncias que os membros da ALN “tentaram ação terrorista nas Lojas America-

nas S/A., para o que colocaram bombas incendiárias nas mesmas” (sic). Torturado, não entregou 

ninguém. Se formou no curso de Psicologia, enquanto seu processo estava pendente de julga-

mento. Depois da prisão, parte da ALN de Ribeirão Preto retornou ao PCB. Mudou-se para Santos 

e foi absolvido por falta de provas. Durante sua vida nesta cidade, foi demitido de três empregos 

na área de psicologia, tendo sido delatado por colegas de profissão por suas atividades pregressas. 

Dentre um dos empregos, trabalhou como psicólogo industrial na Petrobras, a Divisão de Segu-

rança Interna (DIVIN) da estatal, em seu processo interno sigiloso, afirmou: “Desaconselhável a 

permanência do nominado como empregado da PETROBRAS. [...] Foi ligado ao grupo de Mari-

guella” (sic), ali o psicólogo foi acusado de usar testes psicológicos: “escolhendo alguns exami-

nados para fazerem parte de seu esquema”. Foi um dos fundadores do curso de Psicologia da 

Universidade Católica de Santos (UniSantos), o primeiro curso de psicologia na cidade. É também 

um dos fundadores da Sociedade de Psicologia da Baixada Santista, a primeira entidade de psi-

cologia da região e foi seu primeiro presidente, a ata de fundação consta nos arquivos do Depar-

tamento de Ordem Política e Social (DOPS), junto com os detalhes de sua ficha criminal, estes 

arquivos do DOPS sobre a Sociedade de Psicologia da Baixada Santista o ligam diretamente a 

“Ala Maringhela” (sic). Continuou recebendo visitas frequentes da polícia em sua casa em Santos, 

como forma de intimidação, além de continuar sendo investigado pelos órgãos de segurança até 
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1996. Aqui, utilizamos, como fontes, arquivos do Serviço Nacional de Informações (SNI), do 

Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), do processo do Supremo Tribunal Militar 

(STM), além de longa entrevista que realizamos meses antes de sua morte. Com isso, e como 

momento da nossa tese de doutorado, buscamos retomar parte da historiografia de psicólogos que 

tiveram algum papel de resistência contra o golpe preventivo empresarial militar, utilizando dos 

pressupostos teórico-metodológicos do materialismo histórico-dialético. 

Palavras-chave: Luis Celso Manço; História da psicologia; Luta armada; Ditadura militar; 

Materialismo histórico-dialético. 

Violência de Estado e Psicologia: revisão crítico-sistemática 

Lucas Pereira de Souza Tavares 

Filipe Milagres Boechat 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

A violência de Estado é um fenômeno cotidiano e frequentemente naturalizado nos países 

que compoẽm a periferia do sistema capitalista. Essa forma particular de violência e os traumas 

psicossociais que dela decorrem, no entanto, não parecem vir recebendo a devida atenção da psi-

cologia brasileira, ao menos quando buscamos pela expressão “violência de Estado” em parte 

expressiva de sua produção bibliográfica. O presente trabalho busca apresentar uma revisão bi-

bliográfica crítico-sistemática de uma parte da produção teórica da psicologia brasileira a respeito 

do fenômeno da violência de Estado. Busca, consequentemente, sistematizar e socializar uma 

parte do conhecimento atualmente disponível sobre a temática para servir de fundamento para 

pesquisas futuras, na perspectiva da promoção de uma história da psicologia comprometida com 

as lutas populares e a emancipação humana. A metodologia empregada na revisão crítico-siste-

mática consistiu num levantamento bibliográfico em indexadores latino-americanos de grande 

alcance. Até o presente momento de nossa pesquisa, portanto, não foram analisados livros de 

Psicologia. Na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), ao pesquisarmos 

pela expressão “violência de Estado”, no resumo dos trabalhos, e pelo termo “psicologia”, em 

todos os campos de pesquisa, encontramos 15 trabalhos: 13 dissertações de mestrado e 2 teses de 

doutorado. No entanto, desses trabalhos, apenas 11 são provenientes de cursos de Psicologia: 10 

dissertações de mestrado e 1 tese de doutorado. No indexador SciELO.br, ao pesquisarmos pela 

expressão “violência de Estado” em todos índices, encontramos apenas 2 artigos. No indexador 

SciELO.org, por sua vez, ao pesquisarmos pela expressão “violência de Estado”, no resumo dos 

trabalhos, encontramos 30 artigos. No entanto, desses artigos, apenas 7 são artigos de Psicologia. 

No PePSIC, por último, ao pesquisarmos, nos resumos, pela expressão “violência de Estado”, 

encontramos 0 resultados, porém, ao pesquisarmos pelos termos “violência” e “Estado”, separa-

damente, encontramos 93 trabalhos. A leitura dos resumos desses trabalhos, por vezes seguida de 

leitura parcial do texto, foi a estratégia adotada para tomar conhecimento de seu conteúdo e ave-

riguar em que medida os textos realizavam, ou não, uma reflexão fulcral sobre o fenômeno da 

violência de Estado. Textos que apenas tangenciavam o tema da violência de Estado foram ex-

cluídos do levantamento. Além disso, vale sublinhar que limitamos nosso levantamento às pro-

duções nacionais em Psicologia que analisavam a questão da violência de Estado. Analisamos, ao 

todo, 32 trabalhos: 23 artigos, 8 dissertações e 1 tese. As perguntas que nortearam essas leituras 

foram as seguintes: quais os campos em que a psicologia costuma abordar a violência de Estado? 
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Quais as concepções de violência e de Estado presentes nos textos que tratam da violência de 

Estado? Quais os referenciais teóricos empregados para a compreensão de ambos os conceitos, 

violência e Estado? A análise dos resultados pautou-se pelo referencial teórico marxista, que per-

mitiu-nos constatar que a ampla maioria dos trabalhos está no domínio da psicologia jurídica e, 

via de regra, problematizam as medidas socioeducativas. A reflexão sobre a violência de Estado 

encontra-se presente, ainda, em elaborações sobre guerras, períodos ditatoriais, seus efeitos psí-

quicos e intervenções de reparação histórica, encontra-se presente, também, em trabalhos que 

examinam a criminalização da pobreza. Constatamos, ainda, que existe, no conjunto desses tra-

balhos, uma vasta pluralidade teórico-metodológica. Verificamos que os trabalhos empregam au-

tores diversos, muito embora seja visível uma hegemonia do pensamento foucaultiano, muitas 

vezes mediado pelos trabalhos de Arendt, Agambem e Butler. Ainda que existam trabalhos com 

uma compreensão de Estado de fundamento materialista histórico-dialético, estes são minoria. 

Assim, quase todos trabalhos problematizam a violência de Estado mediante a ideia de um Estado 

de exceção. Dessa forma, ao entenderem o Estado como ente em-si e para-si, separado da socie-

dade civil e independente dos conflitos entre as classes sociais (cuja natureza, supostamente neu-

tra, buscaria resolver os conflitos sociais), perdem de vista a função do Estado como garantidor 

da reprodução do capital e ratificador de interesses de classe. Assim, ao oporem, formalmente, 

violência e Estado, esses trabalhos fetichizam a violência institucional, perdendo de vista sua 

natureza estrutural. É digno de nota, portanto, uma postura acrítica em relação ao Estado, prede-

cessora de uma concepção francamente liberal. 

Palavras-chave: Violência; Estado; Violência de Estado; Psicologia; Marxismo. 

A pré-história da psicologia vigotskiana 

Priscila Nascimento Marques 

Universidade de São Paulo 

O nome de Liev Semiónovitch Vigótski é bastante conhecido entre os estudiosos da cha-

mada Psicologia Histórico-Cultural, uma vez que alguns dos conceitos desenvolvidos por ele, no 

âmbito desta teoria, como as noções de funções psicológicas superiores, sistema psicológico, vi-

vência, consciência, entre outros, são até os dias de hoje muito produtivos para as teorização e 

intervenção em problemáticas concernentes a um conjunto interdisciplinar de saberes: da psico-

logia à pedagogia, do estudo da deficiência e do desenvolvimento infantil à aprendizagem. As 

novas descobertas arquivísticas da produção vigotskiana tem revelado uma interessantíssima pré-

história dessa construção teórica (é o caso dos trabalhos de Ekaterina Zavershneva, Vladímir Só-

bkin e da pesquisa de doutorado e pós-doutorado de minha autoria). Antes de se concentrar em 

temas mais especificamente psicológicos, o talento polivalente de Liev Semiónovitch visitou ou-

tras áreas do conhecimento, em particular as artes. Com esta comunicação pretendemos apresentar 

uma visão panorâmica das atividades desenvolvidas por Vigotski anterior ao seu ingresso no 

campo da psicologia. Serão destacados os trabalhos produzidos pelo autor no campo da arte e da 

reflexão sobre o judaísmo, desde o primeiro manuscrito de que se tem notícia (sobre o antissemi-

tismo na obra de Fiódor Dostoiévski) até a tese de doutorado Psicologia da arte, escrita em 1925. 

Essa produção pode ser dividida nos seguintes eixos: textos críticos sobre literatura; resenhas 

teatrais; artigos sobre a questão judaica; e artes plásticas. Entre os textos da fase judaica (até 1917) 

estão o manuscrito acima referido e os artigos publicados no periódico Novi Put. Neles, o autor 
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elabora uma temática que lhe era muito cara desde os tempos mais remotos, como atesta o depoi-

mento de seu amigo de infância Semion Dóbkin. Ainda entre os trabalhos inaugurais de Vigotski, 

está a monografia sobre a tragédia de Hamlet, apresentada como trabalho de conclusão de curso 

para a Universidade Popular Chaniávski, nessa obra, vemos a reunião de autores da psicologia, 

em particular William James e críticos da tradição publicística russa do século XIX, além de 

autores da chamada Era de Prata (Simbolismo), do início do século XX. Em 1917, Vigotski re-

torna a Gomel, após um período de dificuldades com o estado de saúde de familiares, que o leva 

a uma passagem por Kiev, fixa-se em Gomel, onde exerce diferentes atribuições na vida pública: 

dedica-se ao trabalho com formação de professores, em escola de trabalhadores, ocupa o cargo 

de diretor da subseção teatral e funda a editora Veka i dni, pela qual lança a revista “Veresk”. 

Além disso, interessa-nos seu fecundo trabalho como crítico teatral nos jornais locais “Nach Po-

nediélnik” e “Poliésskaia Pravda”. Apenas nesses dois veículos, entre 1922 e 1923, Vigótski pu-

blicou 67 resenhas das performances teatrais realizadas na cidade por companhias visitantes. 

Nesse conjunto, o autor se dedica a comentar montagens de teatro judaico, companhias mais ou 

menos expressivas (Tocha Vermelha, Segundo Estúdio do Teatro de Arte de Moscou, etc.), apre-

sentações de dança e, com menos frequência, outros temas literários e da vida cultural da cidade. 

A atividade vigotskiana no campo das artes revela uma figura com erudição e um sofisticado 

entendimento sobre as mais diversas formas de manifestação artística, das mais canônicas aos 

experimentos da vanguarda. Trata-se de um corpus em que o autor exercita sua faceta crítica, que 

se revelará fundamental para o desenvolvimento de seu pensamento científico. 

Palavras-chave: Psicologia Histórico-Cultural; Liev Vigotski; Arte; Teatro; Literatura. 

Uma breve historiografia da defectologia e sua importância para emancipação humana 

Vitória Regina de Almeida Correia 

Carlos Eduardo Meireles 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

O presente resumo tem por objetivo apresentar uma discussão a respeito dos estudos histo-

riográficos sobre a defectologia e sua importância para o desenvolvimento da ciência psicológica. 

Neste sentido, ao falarmos deste campo teórico, é importante contextualizar em quais períodos os 

estudos sobre essa temática foram produzidos e, diante disso, faremos uma trajetória que passará 

pela Rússia czarista até à União Soviética. Em 1807, foi fundada na Rússia a primeira instituição 

de ensino destinada a atender as pessoas com deficiência visual e, em 1811, inaugura-se a primeira 

escola para pessoas com deficiência auditiva. Todavia, as instituições supracitadas ficaram em 

exercício por pouco tempo, sendo fechadas em 1924 e reabertas somente entre as décadas de 1860 

e 1880. Os primeiros escritos publicados em braile na Rússia datam de 1886, mesmo ano em que 

a revista “O homem russo cego” é lançada. Ademais, algumas outras revistas para o público cego 

foram publicadas, entretanto, essas magazines se preocupavam mais em mostrar como era o lazer 

de pessoas cegas fora da Rússia, sem matérias sobre educação ou trabalho. É relevante mencionar 

que o governo czarista não abriu essas instituições em prol da emancipação humana, mas sim, na 

tentativa de torná-los produtivos à sociedade. Ainda em relação à sociedade russa, principalmente 

na capital, pairava um forte sentimento de caridade de alguns setores para com pessoas cegas. O 

termo defectologia aparece pela primeira vez na cultura russa em 1912, sendo o psiquiatra Petro-

vich Kashchenko responsável pela utilização da terminologia, que visava diferenciar sujeitos com 



Anais do XIV Encontro Clio-Psyché e 

IV Congresso Brasileiro de História da Psicologia História da Psicologia e suas críticas 

93 

 

deficiência de pessoas superdotadas. A Revolução de Outubro, liderada por Lênin e outros bol-

cheviques, foi de suma importância para a continuidade e autonomia das instituições que traba-

lhavam com pessoas com algum tipo de deficiência. Antes da revolução, em todo território russo 

existiam 24 escolas especiais, no ano da revolução, 1917, o número subiu para 35. Uma escola 

privada aberta em 1908 foi estatizada e passou a ser chamada Casa de aprendizagem da criança e 

tornou-se responsabilidade do Narkompros. Neste cenário, Vigotski desempenhou papel funda-

mental para o alcance dos objetivos colocados à educação, o teórico entrou no campo da psicolo-

gia com interesses voltados às questões da deficiência e não à toa, em sua obra há espaço para 

essas discussões. Ele foi um dos primeiros autores a dar enfoque às potências dos sujeitos, não às 

impossibilidades. Em 1922, Vigotski era diretor do Departamento de Gomel de Instrução do Povo 

e começou a trabalhar como psicólogo. O bielo-russo foi convidado por Kornilov para trabalhar 

no Instituto de Psicologia Experimental de Moscou. No mesmo ano, Vigotski começa a trabalhar 

e estudar o campo da defectologia e assumindo, posteriormente, um cargo de diretor no departa-

mento de proteção social e jurídica de menores. Ivan Sokolianski fundou em 1923 a primeira 

instituição para a instrução de crianças cegas e surdas, nesta escola buscava-se ensinar as crianças 

a comunicar-se através das manifestações faciais das emoções. Outra escola de extrema impor-

tância na URSS, foi a Escola de Zagorsk, fundada em 1963, baseada nas concepções de Vigotski, 

tinha como o objetivo romper com os limites biológicos através de “próteses” culturais no desen-

volvimento, levando a emancipação de todas as crianças que por ali passavam. Em Zagorsk, cada 

criança tinha atenção integral de um professor e, além disso, contavam com instrumentos media-

dores para a comunicação. Destacamos que o atendimento individualizado não ocorreu nos mol-

des liberais, pois todas as crianças viviam juntas, dividiam quartos e interagiam. Zagorsk marcou 

para sempre a vida de cada sujeito que por ali passou, em relatos de ex-estudantes, é possível 

observar que ali a psicologia assumiu um caráter emancipatório, muito diferente do que vemos na 

prática atualmente. Alunas como Natasha Krilatov e Olga Skorokhodova dedicaram a vida ao 

desenvolvimento dessa ciência; Olga, por exemplo, tornou-se doutora em psicologia e trabalhou 

no Instituto de Defectologia da Academia de Ciência Pedagógicas. O fim da URSS foi prejudicial 

à continuidade desses avanços científicos e as instituições acabaram fechando. Identificamos 

como o modo de produção e reprodução da vida exerce influência sobre como se vive e o que se 

produz. Por fim, não devemos ter como objetivo somente a manutenção da memória histórica da 

psicologia como prática emancipadora, mas trabalhar para que ela assuma novamente tal com-

promisso. Ao trabalharmos com a teoria histórico-cultural, não devemos nos conformar em adap-

tar sujeitos, mas lutar em prol da emancipação do gênero humano. 

Palavras-chaves: Defectologia; Vigotski; Psicologia soviética; História da psicologia. 
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As traduções de Vigotski no ocidente e as disputas ideológicas 

Vitória Regina de Almeida Correia 

Carlos Eduardo Meireles 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

No presente resumo pretende-se apresentar as problemáticas embutidas nas traduções de 

Vigotski no ocidente em meados de 1980, durante a Guerra Fria. É sabido que as obras publicadas 

pelos Estados Unidos tiveram como intenção exibir um Vigotski sem relação com o marxismo e 

não comprometido com a União Soviética e o regime socialista. Antes de comentarmos sobre a 

conflituosa relação entre as obras de Vigotski e o ocidente, deixamos registrados que o autor 

também teve problemas com publicações durante a União Soviética, sendo que algumas obras do 

teórico só foram publicadas décadas após sua morte. Ao trabalharmos com a teoria histórico-

cultural, nos deparamos com a importância de contextualizar toda e qualquer obra, pois partimos 

do pressuposto que as teorias são desenvolvidas de acordo com cada momento histórico e que o 

modo de produção e reprodução da vida é crucial para o entendimento do que foi produzido. Neste 

sentido, para a compreensão da totalidade teórica de Vigotski, devemos lê-lo como um autor que 

produziu em uma sociedade que já não existe mais. A teoria psicológica que Vigotski ajudou a 

construir não tinha um caráter mercadológico, mas emancipador e realizar uma assepsia política-

ideológica da obra do bielo-russo é vulgarizar o conhecimento. Até o final do século XX, as tra-

duções que chegaram ao Brasil vieram principalmente dos Estados Unidos e fragmentaram toda 

a produção teórica de Vigotski. Mudanças ocorreram após 2000, quando editoras passaram a tra-

duzir para o português a partir do espanhol e diretamente do russo. A obra de Vigotski ficou 

conhecida e popular no Brasil entre as décadas de 1980 e 1990 a partir dos livros A formação 

social da mente e Pensamento e linguagem. Entretanto, o que se lê nessas primeiras publicações 

não são traduções literais, mas um resumo das ideias centrais do autor. As leituras integrais dos 

textos em português só puderam ser realizadas graças a tradução do espanhol, o que era Pensa-

mento e linguagem passou a ser a A construção do pensamento e da linguagem e ganhou cerca 

60% a mais em páginas. Já A formação social da mente tem seu caráter fragmentário destacado 

no prefácio da obra brasileira, onde os editores assumem que o que se encontra ali é um resumo 

das principais ideias de Vigotski e que alguns conteúdos foram deixados de lado a fim de facilitar 

o entendimento. Contudo, o que se deixa de lado são as menções ao marxismo – como citações 

sobre Marx, Engels e Lênin – ou materialismo histórico-dialético. Uma das preocupações de Vi-

gotski em elaborar uma psicologia que partisse do materialismo histórico-dialético era justamente 

a realização de uma ciência pautada na fraseologia, neste sentido, o psicólogo soviético não tinha 

a intenção de fazer recortes da obra marxiana e tentar encaixá-la nessa nova teoria, mas sim uti-

lizar o método. É importante frisar essa preocupação do autor, porque é justamente o que ocorre 

nessas traduções fragmentadas. Nesta lógica, ao estudarmos a obra do autor mencionado, não 

devemos ignorar sua visão de mundo e tampouco desprezar que tal teoria foi produzida posteri-

ormente a uma revolução de cunho socialista. O pensamento marxista influencia toda a obra de 

Vigotski, ou seja, a forma como este compreendia o sujeito e seu desenvolvimento cultural e 

psíquico. Portanto, ao considerarmos todas as problemáticas brevemente apresentadas neste re-

sumo e a popularidade de Vigotski, principalmente na área da educação, devemos nos interrogar 

qual Vigotski tornou-se popular: o autor recortado e editado com uma aparência ocidental ou o 

teórico soviético comprometido com a transformação da sociedade e o desenvolvimento de um 
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novo homem? Dessarte, aos que estão interessados em iniciar uma leitura de Vigotski ou aos que 

pretendem aprofundar-se na obra, é necessário estar atento a essa historicidade perdida e tentar 

recuperá-la, além de trabalhar para que o que se leia faça parte do original e não do filtro ideoló-

gico norte-americano. Evitando, deste modo, apropriar-se da obra vigotskiana como se fosse uma 

colcha de retalhos. 

Palavras-chaves: Teoria histórico-cultural; Vigotski; Traduções; Ideologia. 

Entre ideias e fatos de nossas relações raciais: Alberto Guerreiro Ramos através da im-
prensa 

Hildeberto Vieira Martins 

Dandara da Silva Pereira 

Larissa de Carvalho Silva 

Universidade Federal Fluminense 

O presente trabalho tem como objetivo principal descrever o debate racial difundido na 

sociedade brasileira, a partir do projeto de construção da nova identidade nacional republicana 

nas primeiras décadas do século XX e que propiciou a entrada em cena de determinadas lideranças 

no movimento organizativo negro. Tal descrição se valerá da leitura crítica dos artigos produzidos 

por Alberto Guerreiro Ramos, publicados em jornais de grande circulação no estado do Rio de 

Janeiro. O procedimento metodológico escolhido baseia-se na delimitação do escopo da pesquisa 

que garantisse a realização de uma leitura mais apurada sobre o assunto selecionado, executado 

através de pesquisa bibliográfica e documental de material disponível na Biblioteca Nacional 

(BN), via catalogação e seleção em seu website (http://hemerotecadigital.bn.br/), assim, nosso 

levantamento partiu da leitura dos seguintes jornais: "O Diário de Notícias", "O Jornal do Brasil” 

e "O Jornal". No processo de seleção e depuração do material investigado foram analisadas todas 

as entradas catalográficas que apresentassem a palavra-chave “guerreiro ramos”, compreendidas 

entre as décadas de 1930 a 1960. Ressaltamos a importância em analisar as discussões realizadas 

por esse sociólogo, que durante a sua trajetória ajudou a revelar o problemático cenário das rela-

ções raciais no país, no qual o preconceito era propagado ainda de maneira velada (RAMOS, 

1953). Para o debate que travaremos aqui, enfatizaremos a crítica sociológica que o autor elaborou 

como forma de discutir e desconstruir as ideias raciais presentes nos trabalhos acadêmicos da 

época. Verificou-se que o autor aborda, de forma recorrente, questões referentes aos processos 

políticos e sociais da época, tecendo críticas ao método científico, desenvolvido por parte de so-

ciólogos e antropólogos. Dessa forma, ele denuncia que a análise superficial da situação político-

econômica até então realizada no país, baseada em teorias importadas dos Estados Unidos e países 

europeus e identificadas como “altamente portadoras de ingredientes ideológicos” foi responsável 

pela criação de um “problema nacional” (RAMOS, 1953, p. 54). Guerreiro Ramos comprometeu-

se, assim, em elaborar uma postura crítica das ciências sociais, apoiado na práxis de uma socio-

logia autêntica. Em 1957, na matéria denominada “Considerações sobre o ser social” (RAMOS, 

1957), o autor discute a relação colonial e a produção da história e da cultura dos países coloni-

zados ao abordar o jogo de dependência no qual a colônia, servindo como instrumento explorado 

pela metrópole, adota o ponto de vista do colonizador, em relação ao plano cultural a partir do 

seu fascínio do que lhe é exterior. Tal relação, interpretada como produto da colonização, é deno-

minada como o novo-cultismo e se caracteriza por uma inexistência de estímulos nesses 



Anais do XIV Encontro Clio-Psyché e 

IV Congresso Brasileiro de História da Psicologia História da Psicologia e suas críticas 

96 

 

territórios, o que resultará no descompromisso dos intelectuais, ali inseridos com o seu contexto 

imediato. Ao examinar as práticas sociológicas nos países latino-americanos, o autor aponta para 

a existência de duas correntes de pensamento sociológico no Brasil: a primeira é chamada de 

consular, vista como um episódio da expansão cultural dos países europeus e também dos Estados 

Unidos (essa corrente foi ainda chamada de enlatada, pois seu uso se daria como uma verdadeira 

conserva cultural) nos países colonizados; a segunda corrente, que apesar de aproveitar da expe-

riência acumulada do trabalho sociológico universal, procura servir-se dele como "instrumento 

de auto-conhecimento e auto-determinação das estruturas nacionais e regionais", sendo denomi-

nada como sociologia dinâmica (RAMOS, 1953, p. 57). O autor reitera que uma coleção de obras 

não é o que faz necessariamente uma ciência, mas sim “uma atitude militante de compreensão de 

uma circunstância historicamente concreta” (RAMOS, 1953, p. 1). Derivada dessa crítica aos 

modelos sociológicos e antropológicos brasileiros, Guerreiro Ramos desenvolvesse a ideia de 

“patologia social do ‘branco’ brasileiro”. Esse fenômeno psicopatológico provoca o não reconhe-

cimento do real processo de miscigenação racial no Brasil e os seus efeitos discriminatórios 

(RAMOS, 1995, p. 225). O resultado preliminar de nossa análise aponta para a importância da 

discussão suscitada por Guerreiro Ramos e a atualidade de sua produção, revela ainda o quanto 

os jornais serviram de veículo de debate sobre a temática racial no Brasil nas primeiras décadas 

do século passado. Dessa forma, pôde-se constatar a relevância desses jornais para a construção 

de um ambiente na qual raça e sociedade brasileira estavam intrinsecamente ligados. 

Palavras-chave: Raça; Guerreiro Ramos; Patologia social; História da psicologia; Psicologia. 

Problematizando narrativas a partir do Teatro Experimental do Negro (TEN) 

Hildeberto Vieira Martins 

Carina Maris dos Santos Pinto 

Iasmin Oliveira dos Anjos 

Universidade Federal Fluminense 

O trabalho aqui apresentado tem como objetivo principal discutir alguns aspectos da ques-

tão racial no Brasil nas décadas de 1930-1960, em especial as apropriações que o movimento 

negro organizado construiu em torno de certa temática de orientação psicológica difundida em 

nossa sociedade. Tomou-se como base para essa pesquisa preliminar a análise bibliográfica e 

documental sobre o Teatro Experimental do Negro (TEN), um movimento que possuía como 

principal objetivo a luta contra a marginalização do negro, e o jornal “Quilombo – Vida, Proble-

mas e Aspirações do Negro” – jornal porta-voz do TEN. Baseando-nos na importância que a 

chamada “Imprensa Negra” (BASTIDE, 1972) teve para a compreensão das questões discutidas 

e vividas por tal população, tomou-se como base investigativa para a pesquisa realizada a análise 

bibliográfica e documental sobre matérias jornalísticas publicadas no Rio de Janeiro e relaciona-

das ao TEN. O procedimento metodológico escolhido baseia-se na delimitação do escopo da pes-

quisa que possa garantir a realização de uma leitura mais apurada sobre o assunto selecionado, 

executado através de pesquisa bibliográfica e documental de material disponível na Biblioteca 

Nacional (BN), via catalogação e seleção em seu website (http://hemerotecadigital.bn.br/), nosso 

levantamento partiu da leitura dos seguintes jornais: "O Diário de Notícias", "O Jornal do Brasil” 

e "O Jornal". Até o momento, a nossa pesquisa contabilizou 997 ocorrências, sendo 71 direta-

mente referentes ao Teatro Experimental do Negro. O TEN foi um experimento social e 
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psicológico, fundado no Rio de Janeiro, em 1944, liderado por Abdias Nascimento, professor, 

político e militante do movimento negro, contou ainda com a colaboração do sociólogo Alberto 

Guerreiro Ramos, além de outros intelectuais. O TEN tinha como intuito resgatar a cultura negro-

africana, negada pelo modelo hegemônico eurocêntrico e colonialista, valorizando, com isso, o 

protagonismo do negro brasileiro. Dessa forma, essa entidade produziu peças teatrais, manteve 

também cursos de dança e de cultura, organizou cursos de alfabetização para os artistas negros, 

concursos de beleza, e conferências sobre assuntos sociológicos que contavam com a presença de 

“intelectuais de cor”. Alguns desses eventos ocorriam no Instituto Nacional do Negro (INN), que 

tinha a participação e organização de Guerreiro Ramos. O INN foi responsável por realizar pes-

quisas sociológicas e formular métodos e procedimento científicos destinados ao tratamento do 

problema racial no Brasil. O objetivo desse trabalho era a reeducação dos brancos brasileiros, 

“(...) libertando-os de critérios exógenos de comportamento; e descomplexificar os negros e mu-

latos adestrando-os em estilos superiores de comportamento” (RAMOS, 1953, p. 50). Ao criar 

um novo campo de debate sobre o tema racial, esse movimento tentava inverter a lógica social 

vigente ao impor, através da crítica contundente ao modelo racial proposto a reconfiguração dessa 

arena política e social, o que obrigava o Estado, a sociedade civil e a academia a pensar que tipo 

de democracia racial estava sendo aventada e reproduzida no Brasil. É por isso que Abdias repe-

tiria, bem mais tarde, que a atuação do movimento se deu a partir de duas linhas de frente: “[...] 

promover de um lado, a denúncia dos equívocos e da alienação dos chamados estudos afro-brasi-

leiros, e fazer com que o próprio negro tomasse consciência da situação objetiva em que se achava 

inserido” (NASCIMENTO, 2004, p. 211). Contudo, não podemos ignorar que esse mesmo movi-

mento negro resgatou e referendou certos vícios e naturalizações presentes no discurso hegemô-

nico da época sobre o negro, ao que nos parece, por uma apropriação inicialmente acrítica de 

conceitos e noções científicas que vigoravam na época. A pesquisa bibliográfica e os levantamen-

tos documentais até aqui realizados possibilitaram identificar a diferenças na passagem do tempo 

na forma como os movimentos se organizavam e também nas reivindicações que possuíam, além 

de possibilitar a compreensão do papel da imprensa na disseminação de ideias sobre o papel do 

negro na sociedade brasileira. A disputa de narrativas entre o movimento negro, a sociedade e a 

imprensa oficial demonstra o quão era importante o debate racial no Brasil da época e o papel 

dessa imprensa foi fundamental nesse momento histórico, retratando as discussões presentes na 

época sobre os problemas raciais. Nosso objetivo foi levantar os dados que possibilitem um maior 

entendimento sobre como essas disputas irão traçar e consolidar uma visão sobre a questão racial 

capaz até mesmo de sustentar uma ideia de democracia racial em nosso país. 

Palavras-chave: Raça; TEM; Movimento negro; História da psicologia; Psicologia. 

Revisitando as pesquisas de Virgínia Leone Bicudo: Trajetória e contribuições históricas 
aos estudos atuais sobre relações raciais 

Karine Oliveira Barbosa 

Arthur Arruda Leal Ferreira 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

O presente trabalho propõe apresentar a trajetória de Virgínia Leone Bicudo, mulher negra, 

paulistana, nascida nos anos de 1910, que foi uma personagem muito atuante no campo da edu-

cação sanitária, ciências sociais e psicanálise. Sua dissertação de mestrado, defendida na década 
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de 1940, sob o título ‘Estudo de Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo’, foi o pri-

meiro trabalho sobre o tema das relações raciais defendido em uma universidade brasileira. Al-

guns anos mais tarde, participou do projeto UNESCO-ANHEMBI, voltado para o estudo da su-

posta harmonia racial brasileira, com a pesquisa ‘Atitudes dos alunos dos grupos escolares em 

relação com a cor dos seus colegas’. Suas duas pesquisas tiveram caráter inovador, visto que sua 

dissertação mostrou haver preconceito de cor, independente do preconceito de classe, contrário 

ao que se acreditava à época, e seu segundo estudo, refuta a ideia da democracia racial brasileira, 

demonstrando o preconceito sofrido pela população negra. Talvez por isso, não esquecendo tam-

bém que foram elaborados por uma mulher negra de classe baixa, tiveram uma circulação restrita 

e foram relegados ao esquecimento. O presente trabalho visa, então, ser uma forma de resistência 

a essa produção do esquecimento que invisibilizou uma profissional tão atuante como Virgínia e 

que trouxe importantes contribuições aos estudos sobre relações raciais. Basicamente, nosso tra-

balho foi organizado tendo como base uma pesquisa arquivística e bibliográfica, seguido por um 

trabalho de análise de núcleos semânticos de suas pesquisas. Assim, por meio de revisão biblio-

gráfica e consulta ao acervo digital do jornal Folha de São Paulo, reunimos informações sobre a 

trajetória pessoal desta personagem e as organizamos de modo a acrescentar dados às narrativas 

já presentes sobre a autora. Em seguida, utilizamos a técnica de Análise de Núcleos de Sentido 

para trazer em alguns blocos as falas dos entrevistados, tanto da dissertação de Bicudo, quanto do 

trabalho realizado para o projeto UNESCO-ANHEMBI. Assim, destacamos os seguintes Núcleos 

de Sentido presentes nas pesquisas de Virgínia, batizados a partir de alguma vinheta mais emble-

mática: 1) “Aqueles negros da rua Direita deveriam fazer como você: estudar é viver no meio da 

gente”, negros e mulatos demonstram assim ver na educação e na instrução um meio de ascender 

socialmente, provar-se capaz e pertencer às classes mais altas e ser aceitos pelos brancos; 2) “O 

negro não quer ser negro”, aqui, enxergar-se pelos olhos dos brancos faz com que negros e mula-

tos tenham desprezo por si mesmos e pelos seus pares, ferindo sua autoestima e gerando um sen-

timento de inferioridade, que leva ao antagonismo, com pouca solidariedade e maior distância 

social entre o grupo; 3) “Sou doente e sei portanto onde me dói”, os entrevistados narram aqui 

algumas situações de discriminação, que atingem a todos, negros e mulatos de classe inferior ou 

intermediária; 4) “Não reagi para evitar conflitos inúteis”, os indivíduos lançam mão de estraté-

gias (como o isolamento) para lidar com, e até mesmo evitar, as situações de rejeição pelos bran-

cos ou pelo próprio grupo; 5) “Não seria capaz de amar um preto ou um mulato”, a cor da pele 

está sempre sendo levada em consideração nos arranjos matrimoniais de negros e mulatos de 

diferentes as classes sociais, no intuito de não haver rejeição e conflitos dentro da própria família; 

6) “Fulano é doutor, mas é preto...”, neste aspecto é relatado que aqueles que conseguiram ascen-

der socialmente perceberam que jamais serão totalmente aceitos pelos brancos, gerando isola-

mento na tentativa de evitar o sofrimento causado pela rejeição, tanto pelo branco, quanto por 

outros pretos. Estas duas pesquisas foram as únicas que Virgínia produziu sobre o tema das rela-

ções raciais, passando a dedicar-se integralmente à psicanálise e, apesar de ter pesquisado e sen-

tido na própria pele os efeitos que o racismo causa na população negra, tal assunto não se fez 

presente em suas produções psicanalíticas. Por tais razões e pensando na atualidade, tanto meto-

dológica quanto no conjunto dos enunciados destacados, é que buscamos trazer este trabalho, 

como uma ferramenta de produção de memória e de perplexidade quanto à manutenção em expe-

riência destes eixos nas relações raciais no Brasil. 



Anais do XIV Encontro Clio-Psyché e 

IV Congresso Brasileiro de História da Psicologia História da Psicologia e suas críticas 

99 

 

Palavras-chave: Virgínia Leone Bicudo; Relações raciais; História da psicanálise. 
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Frantz Fanon e a Psicoterapia Institucional 

Marcos Vinicius Marques Ignacio 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

O campo da Psicoterapia Institucional (PI) tem o seu desenvolvimento a partir das práticas 

do psiquiatra catalão revolucionário François Tosquelles. O desenvolvimento da prática inova-

dora no campo da Psiquiatria teve o seu berço na França, na instituição psiquiátrica de Saint-

Alban. O experimento de Saint-Alban, ao longo do seu funcionamento, recebeu profissionais de 

peso, como Jean Oury, fundador da La Borde, e o psiquiatra revolucionário anticolonialista Frantz 

Fanon. Desse modo, no presente trabalho, temos como objetivo tratar da trajetória de Frantz Fa-

non no campo da Psicoterapia Institucional, no período nomeado Socioterapia, e a sua posterior 

crítica, fruto de sua perspectiva anticolonialista, desenvolvida no contexto Norte-Africano. A me-

todologia de pesquisa consiste na revisão bibliográfica, a partir dos textos psiquiátricos de Frantz 

Fanon, de modo a compreender os diferentes momentos da prática fanoniana e a evolução do seu 

pensamento. Frantz Fanon, o psiquiatra martinicano de Fort-de-France, teve a sua formação em 

medicina na faculdade de Lyon, na França, local berço dos movimentos de trabalhadores. Entre 

1952 e 1953, período da sua residência em Saint-Alban, a formação em psiquiatria de Fanon teve 

marcas importantes da proposta da Psicoterapia Institucional, idealizada por François Tosquelles. 

Num segundo momento (1953-1957) do desenvolvimento da Psicoterapia Institucional, em Blida-

Joinville, na Argélia, Fanon se deparou com os impasses enfrentados na utilização de uma Psico-

terapia Institucional eurocentrada no contexto africano. Além dos desafios relacionados às con-

dições materiais e de superpopulação do hospital psiquiátrico, Fanon se deparou com diferenças 

culturais importantes, que revelaram um desfecho positivo da PI aplicada às mulheres europeias, 

enquanto que, para os homens muçulmanos, os efeitos não foram nada satisfatórios; todos esta-

vam internados no hospital psiquiátrico Blida-Joinville. Tal período, ocorrido num espaço de 

pouco mais de três anos, foi fundamental para o desenvolvimento de um posicionamento crítico 

de Fanon em relação à prática aprendida com François Tosquelles. Fanon denunciou a coloniza-

ção, enquanto fator de alienação de toda a população argelina, bem como a precariedade da as-

sistência psiquiátrica prestada. Expulso da Argélia, Fanon chegou a buscar refúgio na clínica de 

La Borde de Jean Oury – que acolheu sua filha –, entretanto, ele mesmo não foi acolhido devido 

ao risco de vigilância policial que a sua presença poderia trazer. Diante disso, o último momento 

de Fanon (1957-1959) foi marcado por sua experiência inovadora do primeiro Hospital Dia (Char-

les-Nicolle General) no continente africano, na Tunísia. Nesse contexto, a instituição psiquiátrica 

e o dispositivo de internação serão questionados. A própria Psiquiatria deveria passar pelo pro-

cesso de desalienação e, nesse sentido, a PI ou Socioterapia deveriam privilegiar o tratamento do 

sujeito com o seu conflito em seu cotidiano vivo, o qual conteria as dificuldades e a possibilidade 

de superação do homem enquanto fazedor de sua própria história. Por fim, apesar de curta, a 

trajetória fanoniana destaca-se como um ponto crítico em relação ao encontro da Psicoterapia 

Institucional e o movimento anticolonialista. A complexidade da prática psiquiátrica no contexto 

norte africano é colocada em evidência, ao lidar com projetos nacionais de alienação popular e 

com a manifestação de uma psiquiatria local alienadas pelos interesses dominantes, evidenciados 

na colonização francesa. Neste sentido, o atual trabalho relaciona-se ao eixo-2, História dos ob-

jetos psicológicos, teorias e práticas. 

Palavras-chave: Psicoterapia Institucional; Anticolonialismo; Frantz Fanon; Continente africano. 
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A mulher (negra) invisível: Virgínia Bicudo 

Ula Cristina de Lima Sarmento Vilela 

Alexandre de Carvalho Castro 

Isabel Cristina dos Santos 

O objetivo deste trabalho é analisar a invisibilização da negritude de Virgínia Bicudo 

(1910-2003) no campo da História da Psicologia no Brasil, a partir de uma metodologia pautada 

na análise do discurso. O interesse pela pesquisa surgiu da elaboração de um verbete sobre a 

autora para a Enciclopédia Biográfica da Psicología Latinoamericana. Nessa ocasião, verificou-

se a existência de uma tendência historiográfica que apaga as proveniências negras de Bicudo, 

cujo próprio sobrenome sequer indica sua ascendência paterna, mas apenas relações dialógicas da 

época pós-abolição, pois filhos de ex-escravizados incorporavam o sobrenome de seus antigos 

senhores, quando apadrinhados por eles. Sua proveniência, portanto, marcada no próprio nome, 

alude a uma fazenda de café na região de Campinas, de Bento Augusto de Almeida Bicudo, onde 

trabalhou seu pai — Theophilo Julio — filho de Virgínia Julio, escrava alforriada de quem, como 

neta, herdou o prenome. Carregando em si o dialogismo da ex-escravizada e do senhor, Virgínia 

Bicudo foi a primeira psicanalista não-médica brasileira e teve importante trajetória no campo da 

psicologia, participando ativamente da institucionalização da profissão. Foi autora da primeira 

dissertação sobre relações raciais no Brasil, intitulada “Estudo das atitudes raciais de pretos e 

mulatos em São Paulo”, defendida em 1945. Nessa pesquisa, Bicudo, a partir da análise das ati-

tudes raciais de pretos e mulatos das classes baixa e média, desenvolveu importante estudo sobre 

a situação racial em São Paulo e assim apontou não apenas a existência de racismo no Brasil, 

como também – contrapondo-se aos estudos de seu orientador Donald Pierson – mostrou que a 

ascensão social não eliminava o preconceito de cor, mas sim, contribuía para o processo de cons-

ciência de cor dos grupos racializados.A relevância dessa dissertação precisa ser enfatizada, pois 

o contexto político da época era marcado pela consolidação de discursos que afirmavam a exis-

tência de uma democracia racial no Brasil e que a classe seria o real elemento de exclusão social 

(e não a raça). Assim, os resultados das pesquisas de Bicudo estavam na contracorrente dos dis-

cursos que vinham sendo introjetados no imaginário social da população brasileira. Um outro 

trabalho publicado em 1955, no projeto UNESCO, foi intitulado “Atitudes de alunos de grupos 

escolares em relação com a cor dos seus colegas”, no qual estudou as atitudes de aceitação ou 

rejeição dos alunos negros por parte dos colegas brancos. Dessa forma, mais uma vez teceu im-

portante análise sobre os aspectos psíquicos e sociais acerca das relações raciais e do preconceito 

de cor no Brasil. Frente a esse cenário, há de se destacar o manto de invisibilidade que recaiu 

sobre Virgínia Bicudo, seus estudos produziram análises que poderiam ter contribuído substanci-

almente para o entendimento das relações raciais no Brasil, mas não tiveram a divulgação devida. 

Sua dissertação foi publicada como livro somente em 2010, 65 anos após a defesa. Outro fato 

pregnante está relacionado a não publicação de seus estudos na segunda edição do livro do projeto 

UNESCO, em 1959, bem como ao tratamento subalternizado dado à sua pesquisa no projeto, 

ainda em 1955. Ou seja, o capítulo de Virgínia saiu na primeira edição do livro Relações raciais 

entre negros e brancos em São Paulo, de 1955, mas, foi suprimido na segunda edição do mesmo 

livro de 1959. A tese de Janaína Gomes, “Os segredos de Virgínia” (USP/2013), assim como 

textos de Marcos Maio (A contribuição de Virgínia Leone Bicudo, 2010) e Mário Silva (Reabili-

tando Virgínia Leone Bicudo, 2011) problematizam o apagamento, não só dos estudos de Bicudo, 
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como também da sua própria negritude. Bicudo constava como branca em seu registro funcional 

na Escola Livre de Sociologia e Política (ELSP) – onde lecionou Higiene Mental e Psicanálise, a 

partir de 1940 – assim como em fotografias deliberadamente embranquecidas e poucas são as 

referências, mesmo entre pesquisadores da História da Psicologia, aos seus estudos raciais. Con-

cluímos que o sistemático apagamento, seja da negritude de Bicudo, ou de suas pesquisas, ex-

pressa uma prática bastante comum operada com base no racismo estrutural, que subestima ou 

invisibiliza as mais variadas produções negras. Em História da Psicologia, há de se estar atento 

para não preterir a questão do racismo que se estrutura, ou pela negação de capacidades intelec-

tuais e criativas dos negros, ou pelo embranquecimento das personalidades eminentes, garantindo 

assim o funcionamento da engrenagem racista. 

Palavras-chave: Racismo; História da Psicologia; Psicanálise. 

Psicologia transnacional: estudos sobre a missão de André Ombredane no Brasil (1939 - 
1945) 

Carolina Silva Bandeira de Melo 

Universidade Federal de Viçosa 

A França está na lista dos países que participaram mais ativamente da consolidação da 

Psicologia no Brasil, essa colaboração se deu principalmente por meio de missões organizadas 

em torno de Georges Dumas e de instituições como o Agrupamento de Universidades e Grandes 

Escolas da França para relações com a América Latina e o Instituto Franco-Brasileiro de Alta 

cultura. Apesar de encontrarmos, na historiografia da psicologia brasileira, afirmações sobre o 

lugar de destaque da presença da ciência francesa no campo da psicologia brasileira, as missões 

francesas no Brasil tem sido objeto de estudo recente. Destaca-se no presente trabalho, a estada 

de André Ombredane (1898-1958), que foi professor de Psicologia na Universidade do Brasil de 

1939 a 1945, aluno de Georges Dumas e representante da célebre psicologia psicopatológica fran-

cesa. A análise das fontes, que tratam dessa missão, pode auxiliar na compreensão sobre as rela-

ções entre a França e o Brasil, além de revelar aspectos inéditos na história da psicologia e sua 

relação com a medicina e demais áreas da saúde criadas mais recentemente, como a fonologia. 

Os aportes metodológicos utilizados para esse trabalho foram o da historiografia transnacional, 

entendendo que, ao abordar as relações entre países, obtemos novas perspectivas históricas, per-

mitindo a observância tanto de influências internacionais, quanto de diferenças locais. Apesar dos 

documentos relativos aos cursos de Ombredane no Rio de Janeiro estarem ainda em classificação 

pelo PROEDES (Programa de Estudos e Documentação Educação e Sociedade) da UFRJ e, por-

tanto, não estarem disponíveis, seu ex-aluno Antônio Gomes Penna escreveu sobre essas aulas. O 

programa do curso de Psicologia de Ombredane no Rio de Janeiro previa um conteúdo variado 

dividido em três momentos, incluindo uma introdução à psicologia (abrangendo pensadores gre-

gos, a reflexologia e a psicanálise), disciplinas sobre lógica e metodologia da psicologia científica, 

findando sobre o estudo dos diferentes processos psicológicos: percepção, memória, emoções, 

motivações, pensamento e inteligência. Notou-se que a presença francesa no Rio de Janeiro é 

subestimada em relação à missão francesa na Universidade de São Paulo e tal estudo traz elemen-

tos interessantes para análise. Acreditamos que a sucessão de Ombredane por Nilton Campos 

representa uma ruptura com o caráter experimental do francês, em oposição a uma aproximação 

mais filosófica do brasileiro. No entanto, ex alunos de Ombredane, como Antônio Gomes Penna, 
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Evaristo de Moraes Filho e Benjamin Gaspar Gomes, indicam rumos da escola fundada pelo fran-

cês no Rio de Janeiro. Durante sua permanência no Brasil, Ombredane publicou seus clássicos 

livros sobre psicologia médica, que apesar de não terem sido traduzidos para o português influ-

enciaram outros trabalhos no campo da psicopatologia da linguagem, em especial no estudo da 

afasia; outra área de legado do autor é o campo da neuropsiquiatra, representada pela psicologia 

psicopatológica francesa. 

Palavras-chave: História da psicologia; Relações França-Brasil; André Ombredane; Missões 

francesas no Brasil. 

A influência de Henri Piéron (1881 - 1964) na Psicologia brasileira da primeira metade 
do século XX 

Julio Cesar Cruz Collares-da-Rocha 

Universidade Católica de Petrópolis 

A Psicologia brasileira da primeira metade do século XX recebeu muita influência da Psi-

cologia Francesa e, em face dessa influência, o objetivo deste resumo é introduzir a influência de 

Henri Piéron (1881 - 1964) na primeira metade do século XX, em especial, em razão das visitas 

que ele fez ao Brasil durante a vida até 1950, portanto, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, 

para biografar Henri Piéron e suas passagens pelo Brasil. Ele é natural de Paris – França, filósofo 

e psicólogo, é considerado um dos fundadores da Psicologia na França. Henri Piéron foi auxiliar 

de Pierre Janet em Salpêtrière, depois, a partir de 1899, trabalhou com Alfred Binet no Laborató-

rio de Psicologia Fisiológica em Sorbonne e, posteriormente, em 1901, colaborou com Edouard 

Toulouse, no Laboratório de Psicologia Experimental, em Villejuif. Num estudo de 1907, Piéron 

considerou que o objeto da Psicologia seria o comportamento, alguns anos antes do Manifesto 

Behaviorista de John B. Watson, datado de 1913. Henri Piéron foi um dos fundadores da Socie-

dade Clínica de Medicina Mental, em 1908. Sucedeu a Binet em 1912 na cadeira de Psicologia e 

no Laboratório em Sorbonne. Criou em 1921, com o apoio de Pierre Janet, o Instituto de Psicolo-

gia na Universidade de Paris. Em 1923, tornou-se professor do Colégio de França, criando a ca-

deira de Fisiologia das sensações, da qual foi titular. Em 1928, criou o Instituto Nacional de Ori-

entação Profissional (INOP). Em 1944, Piéron conseguiu a criação do Diploma de Estado de 

Conselheiro de Orientação Profissional, e em 1954, a criação do Diploma de Estado de Psicotéc-

nico. Em 1951, foi nomeado presidente da União Internacional de Psicologia Científica. Aposen-

tou-se em 1952, mas continuou trabalhando até 1962. Henri Piéron destacou-se em áreas como a 

psicofisiologia, a psicologia experimental, a psicologia educacional, a orientação profissional, a 

psicologia animal, a testagem psicológica, a psicologia zoológica e a docimologia (o exame sis-

temático dos exames, conforme proposto por Piéron). Escreveu mais de 200 artigos e mais de 30 

livros e alguns de seus livros foram traduzidos para o português e/ou publicados no Brasil, como 

Psychologia experimental (com tradução e prefácio de Lourenço Filho), Dicionário de Psicolo-

gia, Ciência e técnicas dos exames, Psicologia do comportamento e A sensação. Em 1921, foi 

instituído por Henri Piéron, tendo Plínio Olinto como assistente, um curso de psicologia experi-

mental, como extensão universitária, que foi realizado no auditório da Policlínica do Rio de Ja-

neiro. Em 1923, Piéron esteve no Rio de Janeiro para uma série de palestras sobre psicologia 

educacional e o uso de testes, e participou, em 12 de outubro do mesmo ano, de reunião na Aca-

demia Brasileira de Ciências. Em 1927, Piéron ofereceu um curso prático de psicotécnica na 
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Escola Normal de São Paulo, atividade realizada entre os meses de julho a setembro do mesmo 

ano, com a presença de Lourenço Filho, Noemi Rudolfer e Roberto Mange. Além disso, Piéron e 

sua esposa teriam cooperado com Roberto Mange na criação do Serviço de seleção de alunos no 

Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Henri Piéron trocou correspondências com importantes 

figuras da Psicologia do século XX no Brasil, como: Helena Antipoff, Ulisses Pernambuco, Ra-

decki, Pierre Weil, Lourenço Filho, Roberto Mange, Plínio Olinto, Afrânio Peixoto, Henrique 

Roxo, Emílio Mira y López, Medeiros e Albuquerque, Oswaldo de Barros Santos, Nelson de 

Campos Pires, Odette Lourenção Van Kolck, Fernando de Villemor Amaral, Juliano Moreira, 

Nilton Campos e Jacques Mongruel. Além disso, se correspondeu também com outros importan-

tes cientistas brasileiros como: Antônio Carneiro Leão, Ramiz Galvão, Haity Moussatché, Miguel 

Ozorio de Almeida, Astrogildo Rodrigues de Mello, Cantídio de Moura Campos e Leoni Kaseff. 

Lourenço Filho se considerava um discípulo de Piéron e indicou que Roberto Mange e Noemi 

Rudolfer também foram. Em 1947, foi concedido a Henri Piéron o título de Professor Honoris 

Causa pela Universidade do Brasil (atual Universidade Federal do Rio de Janeiro): a concessão 

foi decidida em 28 de agosto de 1947 e a entrega do título foi realizada na Escola Nacional de 

Engenharia, em 13 de outubro de 1947, sob a presidência do Reitor Ignácio M. Azevedo do Ama-

ral e teve como orador o Professor Antônio Carneiro Leão, autor do livro Adolescência e sua 

educação, de 1950, que foi prefaciado por Piéron. Neste mesmo ano, ofereceu no Rio de Janeiro 

diversos cursos, como: fisiologia evolutiva em 13 lições, de 20 de junho a 24 de outubro; a questão 

do substrato fisiológico da intensidade sensorial, em 25 de julho; seminários no Instituto de Bio-

física da Universidade do Brasil em 4 de agosto e 6 e 25 de setembro. A trajetória acadêmica de 

Henri Piéron influenciou a Psicologia brasileira, em especial, por seu contato e trocas com diver-

sos atores sociais relevantes na primeira metade do século XX. 

Palavras-chave: Henri Piéron; Psicologia francesa; Psicologia brasileira; Século XX; Visitas. 

Entre Metis y Minerva. Psicología y poder de Estado en el último cuarto del siglo XIX en 
México 

Carlos Olivier 

Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, México 

Este estudio está consagrado al análisis y reflexión sobre la represión de Estado que vivió 

un sector del periodismo mexicano durante el último cuarto del siglo XIX mexicano. Si este tema 

cobra relevancia para este evento es debido a que por primera ocasión el Estado utilizó a la psi-

cología como uno de sus principales recursos para ejercer el poder y la persecución política; 

evento inédito en la historia de los saberes psi en México.Aunque hay investigaciones relativas al 

tema; varias cosas me distancian de las mismas. En primer lugar, la ruta teórica de tales estudios 

está fundada en la historia social; en función de ello, los someros análisis recuperan el uso político 

que tuvo la psicología en el porfiriato; sin embargo, con tal posición, se perdió de vista la tensión 

producida entre éste y los grupos receptores de la represión. Por ello realizo una traslación parcial 

para introducirme en el mundo de las prácticas e imaginarios surgidos del uso que el Estado hizo 

de la psicología. Lo que me lleva a pensar en una historia sociocultural más que social. En segundo 

lugar, no dejo de tener la impresión que aunque tales investigaciones relatan, sin ofrecer un trata-

miento profundo, el vínculo psicología y estado, parece que lo plantearan más en los términos de 

un evento curioso que no termina de embonar en la historia de la psicología; sin embargo, las 
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fuentes revelan más: nos encontramos ante un acontecimiento inaugural que evidenciará, por de-

cir lo menos, un nacimiento polifronte de la psicología. En tercer lugar, en su mayoría las inves-

tigaciones procuraron el uso de fuentes periódicas pertenecientes al proyecto liberal; sin embargo, 

aunque fueron ellas quienes produjeron grabados −bastante conocidos en México−, fue la prensa 

católica una de las más golpeadas y por ello denunciantes del fenómeno que vivía, a éste le lla-

maron la psicologiada.Lo anterior me indujo al uso de fuentes también periódicas pero producidas 

por la comunidad católica durante el último cuarto del siglo XIX mexicano ya que en ellos en-

cuentro una fabricación imaginaria y práctica que buscaba resistir al embate represivo del Estado. 

Esto devela una relación interesante entre la tesis foucaultiana relativa a la microfísica del poder 

y la tesis Certeauliana: relativa al hecho de que para toda microfísica del poder, siempre hay una 

microtécnica de resistencia.También, esta investigación revela que la psicología como objeto de 

estudio académico existe desde tiempo atrás, sin embargo, será en el Porfiriato en que ésta se 

instituirá, no sólo por su condición digamos científica −lo que hasta el cansancio se ha afirmado− 

de igual forma, −y en verdad no es de escasa relevancia− está su institución por su uso político y 

represivo. No quepa duda que esta característica polifronta de la psicología será la que de algún 

modo y en distintos grados según los tiempos históricos, nos heredará el siglo XIX.Tales motivos 

son justificantes para no abandonar los estudios históricos psi relativos al siglo XIX. Justo porque 

será en este tiempo que lo psi arrojó una diversidad tremenda de imaginarios y prácticas que 

justificaron el aplastamiento y marginación tanto de hombres, mujeres e, incluso, de animales no 

humanos. Pero también, este hecho, nos permite comprender el modo en que nuestros muertos 

elaboraron sus propios mecanismos de resistencia fabricando también tácticas, verdaderos actos 

poieticos incansables en la apuesta para subvertir el poder. 

Palabras clave: Historia, México, psicología, catolicismo, represión, Estado. 

Horacio Rimoldi y la formación de investigadores para Latinoamérica 

María Andrea Piñeda 

Universidade Nacional de San Luis, San Luis, Argentina 

En el largo proceso de profesionalización de la psicología latinoamericana, desde 1947 

hasta fines de 1960 se organizaron carreras de psicología en 18 países, entre los que se contaban 

Argentina, Uruguay y Puerto Rico. Adoptaron el modelo científico-profesional de formación 

(Klappenbach, Vázquez Ferrero y Gallegos, 2008). Pero sus condiciones para producir investiga-

ción científica eran muy limitadas. Dos obstáculos comunes se reportaban en un estudio que re-

levó a 32 universidades de toda Latinoamérica. Primero, la escasez presupuestaria para dotar de 

infraestructura e insumos a laboratorios e institutos o para pagar adecuadamente a los docentes, 

que no contaban con cargos de dedicación suficiente para tareas investigativas ni con formación 

especializada en ciertas áreas. Por otro lado, la propia cultura latina que, al inclinarse hacia una 

psicología próxima a las humanidades y a las letras, modelaba carreras de psicología con perfil 

teórico, propensas a la recepción de la clínica francesa y del psicoanálisis, pero resistentes a la 

psicología experimental. Al mismo tiempo, el reporte celebraba el creciente número de académi-

cos latinos que buscaban alternativas estudiando en universidades estadounidenses, gracias a be-

cas cada vez más fáciles de obtener (Hereford, 1966). Se ha analizado la significación de la obra 

de Horacio Rimoldi (1913-2006) para la psicología iberoamericana destacándose sus aportes al 

estudio de los procesos de resolución de problemas y a la promoción de la psicología experimental 
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en la región (Carpintero, 2006). Algunas historias locales reconstruyeron su temprana trayectoria, 

cuando sorteó dificultades políticas y económicas para organizar laboratorios de psicología en 

Argentina (1941-1946) (Calabresi, 2010) y en Uruguay (1951-1952) (Chavez Bidart, 2020). Sin 

embargo, no se ha reparado suficientemente desde una perspectiva policéntrica (Brock, 2015) en 

la sistemática circulación de conocimiento y prácticas de investigación que Rimoldi promovió 

entre Estados Unidos y Latinoamérica impulsando una psicología próxima a las ciencias naturales 

con énfasis en la estadística y en la experimentación. El hallazgo de fuentes primarias permite 

abrir nuevas líneas de indagación (Jacó-Vilela, Espírito-Santo, Degani-Carneiro, Goes, y Vascon-

cellos, 2016). En ese sentido, 141 cartas escritas entre 1948 y 1969 llegan hasta nosotros. Abor-

damos su análisis con el objetivo de reconstruir las vías de circulación de prácticas científicas 

entre académicos de Estados Unidos, Uruguay, Puerto Rico y Argentina que tuvo a Rimoldi como 

vehículo. Estas se clasifican en dos períodos. Entre 1948 y 1955, fueron intercambiadas 13 epís-

tolas con su maestro Louis Thurstone (1887-1955), 5 de ellas (1951-1952) relatan los proyectos 

de Rimoldi de organizar un laboratorio de Psicología en Uruguay y sus desventuras en el intento. 

Preocupado por el futuro de su carrera científica, Rimoldi le confió a Thurstone su intención de 

regresar a Estados Unidos y este lo recomendó para ocupar puestos de Profesor en Chicago. Se 

estableció en la Universidad de Loyola donde organizó el Laboratorio de Psicometría. Así inició 

el segundo período que finalizó en 1969 retornando a la Argentina, con dos grupos de cartas. 1) 

102, con académicos argentinos (1957-1969), a) Universidad Nacional de Córdoba (autoridades: 

Raúl Piérola, Adelmo Montenegro, Tomás Fulgueira, Jorge Orgaz, Rogelio Nores Martínez; es-

tudiantes: Rosalía Amitrano de Paiva y Enrique Saforcada). b) UBA (Nuria Cortada, su esposo 

Manuel Kohan y Jorge Insúa). c) CONICET (directivos: Houssay, Prieto, Tramezzani y Cámola; 

becarios: A. M. Insúa y Pecci Saavedra; investigadores: Antonio Battro e Ives Lys Danna). 2) 26 

cartas (1958-1965) con académicos de la Asociación de Psicología y de la Universidad de Puerto 

Rico (Mercedes Rodrigo, Juan Rossello, Jorge Morales Yordán, R.G. Cundiff, Michael Cooney, 

Raúl B. Díaz Cataldo, Jaime Benítez, Adriana Guzmán, Juan Nicolás Martínez y Álvarez). Esta 

voluminosa correspondencia testimonia cursos de estadística y diseño de experimentos que Ri-

moldi dictó, libros que él recomendó y prestó a los discípulos que cosechó. Entre ellos, 4 mujeres 

fueron sus doctorandos en la Universidad de Loyola. Las argentinas Hermelinda Fogliatto, Rosa-

lía Amitrano de Paiva y Ana María Insúa y la puertorriqueña Ada Izcoa. Además, revela que 

Rimoldi asesoró a estas universidades y a CONICET en proyectos de investigación, programas 

de estudios para escuelas de graduados, otorgamiento de becas, contratación de investigadores, 

etc. La constante circulación de conocimiento que Rimoldi vehiculizó incidió en las políticas 

académicas y científicas de estas instituciones. 

Palabras clave: formación en psicología, psicología experimental, estadística. 

A inserção da psicologia em um município do norte do Brasil: Rio Branco/AC 

Vânia Damasceno Costa 

Regis Albuquerque Henrique 

Maria Lúcia Boarini 

Universidade Federal do Acre 

Este texto tem o objetivo de relatar a inserção da psicologia na capital do estado do Acre, 

Rio Branco, considerando os poucos registros e uma significativa lacuna nos elementos que 
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compõem a trajetória deste campo de saber neste município. Entendemos ser importante esta his-

toricização para que possamos melhor compreender como ocorreu e suas repercussões no que se 

refere o desenvolvimento da Psicologia, enquanto ciência e profissão, na sociedade acreana. O 

estado do Acre está localizado na região Norte do Brasil, fazendo fronteira com os estados de 

Rondônia e Amazonas e com os países, Bolívia e Peru. O Acre foi nomeado território federal em 

1904 e apenas em 1962 tornou-se estado da federação brasileira. O estado do Acre é dividido em 

22 municípios, os quais totalizam 881.935 habitantes. Rio Branco, a capital acreana, conta com 

uma população estimada em 2019 de 407.319 mil pessoas, de acordo com os dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2019). Temos que a história, qualquer que seja, não 

é a somatória de pessoas, mas é construída no processo coletivo com destaque de algumas pessoas 

que habitualmente denominamos de pioneiros. Assim, em 1978, Ângela Maria Pinheiro Haddad 

Figueiredo, CRP- 01/639, foi a 1ª representante extra oficial deste CRP sendo, desta forma, a 

primeira psicóloga a estabelecer-se em Rio Branco (ENOCK PESSOA et al, 2015) e a 1ª profis-

sional com formação em Psicologia contratada pela Universidade Federal do Acre-UFAC, para 

ministrar as disciplinas de Psicologia, ofertadas nos cursos de graduação e, no período 1979-1982, 

representou a categoria, sendo responsável por orientar os profissionais que chegavam ao estado 

do Acre, divulgar a Psicologia e demonstrar a necessidade de inserção deste profissional em di-

ferentes espaços. Na década de 1980, havia o registro de apenas, doze profissionais de Psicologia 

neste estado. Em 1985, temos a criação da Associação dos Profissionais de Psicologia do Acre 

(APPA), tendo como 1ª presidenta a psicóloga, Ana Maria Nunes de Oliveira (não identificamos 

seu CRP). Por dois anos a APPA promoveu a Semana dos Psicólogos no estado do Acre que tinha 

como objetivo integrar a classe, divulgar o trabalho da Psicologia para a comunidade, promover 

capacitação profissional, bem como reivindicar campo de atuação em diferentes âmbitos. A 

APPA se desfez por volta de 1987 e em 1989 foi retomada, sob a presidência da psicóloga, Inêz 

Maria Jalul Araújo Oliveira, a qual não possui registro no Sistema Conselhos de Psicologia, pois 

exerceu estritamente a docência na UFAC desde 1981; atualmente a APPA está desativada. Em 

1989, sob a proposição de Inêz Maria Jalul Araújo Oliveira, ocorreu a eleição para representantes 

do CRP-01 no estado do Acre, regulamentando assim a seção e inserindo-a formalmente no Sis-

tema Conselhos de Psicologia. Em 1998, Maria Leonor Sampaio Bicalho, presidenta, CRP- 

01/2242, delibera a abertura da Seção Acre, com sede na cidade de Rio Branco. Em 2019, houve 

o desmembramento da seção Acre e Rondônia que compunham o CRP/20, com o Amazonas e 

Roraima, formando o CRP/24, que conta até agosto de 2020 com 6.618 profissionais inscritos. 

Sobre a formação em Psicologia, as instituições privadas foram as primeiras a ofertarem o curso 

de Psicologia, no município de Rio Branco, tendo o primeiro curso autorizado pelo Ministério da 

Educação (MEC) em 2006, que nos leva a supor que, até o ano de 2006, os profissionais existentes 

neste município tiveram sua formação, ou eram procedentes, de outros estados brasileiros. Em 

2013, a UFAC, abre o curso de Psicologia, no campus de Rio Branco, formando a primeira turma 

em 2018. O curso de Psicologia é ofertado nos dias atuais pela UFAC e por mais quatro institui-

ções privadas, todas localizadas no município de Rio Branco. Enfim, a considerar que a introdu-

ção da Psicologia no Brasil ocorre nos idos das primeiras décadas do século XX, principalmente 

pela Liga Brasileira de Higiene Mental e que a regulamentação da profissão em solo brasileiro 

ocorre em 1962, por meio da lei 4.119, a Psicologia em Rio Branco recém chegou. Sua história 

ainda está para ser contada. Este enredo deve desvelar aspectos que marcam a atuação e o 
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posicionamento da Psicologia em terras acreanas e este resumo se propõe a ser parte inicial desta 

história. 

Palavras-Chave: Psicologia; História; Rio Branco/AC. 
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Da Misericórdia à Colônia: os caminhos da assistência à loucura nas Minas Gerais do sé-
culo XIX. 

Aline Moreira Gonçalves 

Marcos Vieira-Silva 

Universidade Federal de São João del-Rei 

A atuação das Santas Casas de Misericórdia existentes em Minas Gerais, e no Brasil como 

um todo, desde o início do período colonial, foca no acolhimento aos sujeitos em sofrimento 

mental ou com alguma “queixa social”, sendo necessário um melhor entendimento. Do período 

imperial até os dias de hoje, muitas mudanças foram realizadas na assistência à saúde mental no 

Brasil, porém, pouco se conhece sobre a importância dessas instituições na história da política de 

assistência à saúde mental brasileira, principalmente, no que se refere às Misericórdias mineiras. 

O presente resumo é fruto de um projeto de pesquisa de doutorado em psicologia, que tem como 

intuito dar continuidade a uma investigação iniciada durante uma pesquisa de mestrado, que teve 

como título “Dos porões ao hospício: a participação das Santas Casas de Misericórdia na assis-

tência aos alienados em Minas Gerais, no século XIX”. Contudo, faz-se ainda necessário analisar 

e aprofundar a investigação referente a algumas temáticas suscitadas durante o processo de inves-

tigação inicial. Concluiu-se, por exemplo, que foram construídas vinte e quatro (24) Santas Casas 

em Minas Gerais, até o fim do século XIX. A pesquisa mostrou que apenas as Santas Casas das 

cidades de São João del Rei e de Diamantina, chegaram a prestar um atendimento sistemático aos 

alienados durante o século XIX, em Minas Gerais. A Santa Casa de Caridade de Diamantina 

inclusive, criou o Hospício da Diamantina, que teve uma curta existência durante os anos de 1889 

a 1906. Percebe-se ainda, que foi por meio do legado religioso que as Políticas Públicas em torno 

da assistência à saúde mental puderam se desenvolver no Brasil, sem que, contudo, fosse feita 

uma correlação de forma oficial entre a participação das Santas Casas nesse processo. Neste sen-

tido, investiga-se a assistência realizada nas Santas Casas de Misericórdia mineiras até a criação 

do Hospital Psiquiátrico de Barbacena que, de acordo com pesquisadores, teve um duplo intuito: 

o de centralizar os recursos que eram destinados a várias Santas Casas e ao Hospício da Diaman-

tina e, em segundo lugar, estar de acordo com a política de saúde que se iniciava na República, 

onde o Estado passava a ser o responsável por seus problemas sanitários; além da necessidade de 

modernização do Estado brasileiro diante das demandas econômicas e políticas da época. Ade-

mais, a criação do Hospício de Barbacena coincidiu com a primeira lei para alienados no Brasil, 

também no ano de 1903, essa lei dispunha para a psiquiatria a autoridade responsável sobre a 

loucura, de fato e de direito. Foi, assim, que o Estado passou a ter o poder, desde que resguardado 

pela psiquiatria, de sequestrar e isolar o louco, alienando-o de seus direitos em nome da uma 

defesa coletiva e de uma liberdade individual. Minas Gerais entraria em sintonia com o pensa-

mento nacional por meio do Decreto n. 1.579, de 21 de fevereiro de 1903. Dessa maneira, ou os 

loucos eram enviados ao Hospício de Barbacena ou voltavam para as ruas, já que as Santa Casa 

de São João del-Rei e o Hospício da Diamantina afirmavam não ter como se manterem sem o 

subsídio que recebiam do Governo mineiro para o cuidado dos alienados que ainda estavam sob 

sua tutela e para a manutenção de suas estruturas mínimas. Neste sentido, podemos dizer que o 

território mineiro tem notável importância na história da loucura brasileira. Ademais, é importante 

salientar, que o início da assistência à loucura no Brasil Colônia, foi completamente distinto da 

maioria dos países europeus pelo fato de ter sido colonizado por Portugal. As Santas Casas de 
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Misericórdia fizeram parte do legado caritativo-assistencial do Império português trazido ao Bra-

sil e a todos os demais países por ele colonizados. Portanto, faz-se necessário, um resgate da 

compreensão dos aspectos que circundam as Santas Casas de Misericórdia enquanto instituições 

presentes no Brasil desde os tempos do Brasil Colônia. Acredita-se que a leitura das Santas Casas 

de Misericórdia deve ser feita no contexto deste tripé – instituição – saúde – sociedade – uma vez 

que a complexidade e a abrangência das Santas Casas abarcam estas três dimensões de forma 

singular no território brasileiro, exigindo, inclusive, a sua análise para a compreensão das políticas 

públicas de saúde estabelecidas posteriormente em nosso país e, não menos, a seus atuais retro-

cessos. 

Palavras-chave: Loucura; Santas Casas de Misericórdia; Políticas públicas de saúde mental. 

Os Loucos Da Casa Verde: História, Psicologia e Cultura em Machado de Assis 

Antonio Clarindo Barbosa de Souza 

Universidade Estadual da Paraíba 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar alguns elementos que deram origem à 

história e consolidação do saber médico psiquiátrico no Brasil e suas vinculações com a psicolo-

gia, trazendo para a discussão as formas de representação da loucura e das ações dos primeiros 

psicólogos, metaforizadas na figura de Simão Bacamarte, personagem central da obra machadi-

ana, O Alienista (1882). A obra em questão é um excelente ensaio literário em que desponta a 

luta entre ciência e senso comum, na qual o personagem principal, após obter sucesso como mé-

dico psiquiatra na Europa, retorna a um pequeno vilarejo (Itaguaí) do Rio de Janeiro imperial e 

coloca-se como único e digno representante da ciência, que, a partir da metade do século XIX, 

começava a se imiscuir na vida cotidiana de todos os homens e mulheres. A criação de uma ciên-

cia da mente, a psiquiatria, e de suas ações sobre a psiquê humana são o mote desta obra ficcional, 

mas que dialoga diretamente com as tentativas de implantação no Brasil da Belle Époque de uma 

psicologia calcada em parâmetros de cientificidade. O processo de reconhecimento do saber mé-

dico no Brasil inicia-se com a chegada da Corte Portuguesa no início do século XIX (1808), to-

davia, será somente no final daquele século, e início do XX, que este tipo de saber se consolida e 

a figura do médico torna-se central para ditar as regras de bem viver, definindo o que poderia ser 

considerado normal ou anormal. Naquele contexto, chamado por alguns de Belle Époque (copi-

ando o estilo de vida francês), o saber médico psiquiátrico surgirá ou emergirá como um dos 

campos da medicina de maior destaque. Na segunda metade do século XIX, o Brasil estava pas-

sando por mudanças intensas nas suas formas de convivência políticas e econômicas, com as 

crises do 2º Império e, posteriormente, com a implantação à fórceps da República, e estas mudan-

ças se refletiam na vida cotidiana de homens e mulheres em todo o país, causando uma desagre-

gação nas formas de vida e, possivelmente, na realidade psíquica experimentada por eles. Embora 

escrita sete anos antes da Proclamação da República, a obra machadiana nos traz a discussão entre 

o conservadorismo da pequena vila, moldada ainda em parâmetros anticientíficos, ou até supers-

ticiosos, e o novo saber médico trazido/importado pelo psiquiatra que pretende ser o iniciador da 

modernização dos métodos da ciência médica. Simão Bacamarte, e suas invectivas contra os mo-

radores de Itaguaí, representa a tentativa da modernização do passado imperial e dos costumes 

considerados arcaicos. Ele é o moderno chegando ao Brasil, apoiado nas novas aspirações políti-

cas (republicanismo); econômicas (fim do trabalho escravo); e científicas (abandono de todas as 
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crenças religiosas e supersticiosas), para, enfim, estabelecer o primado da ciência e da razão em 

métodos cartesianos e sua expressão política, o Positivismo, que será um dos sustentáculos da 

República. Este trabalho busca dialogar com a História, com as origens da psicologia no Brasil e 

com a representação literária, sobre a implantação do saber médico e dos primeiros passos da 

psicologia em nosso país. A ideia é mostrar que mesmo uma dimensão do saber médico, que 

estava tão distante da maioria esmagadora da população brasileira, já começava a ser problema-

tizada pela literatura que, possivelmente, se hauria nas matérias de jornais e nos debates das so-

ciedades médicas daquele, agora longínquo, século XIX. História, Literatura e Psicologia se unem 

aqui com a pretensão de mostrar como o acesso às discussões científicas ainda se encontra muito 

longe da maioria da população brasileira e como todos nós ainda corremos o risco de sermos, 

inadvertidamente, conduzidos às dependências da Casa Verde tão bem imaginada por Machado 

de Assis (1839-1906). 

PALAVRAS-CHAVE: História; Literatura; Psicologia; Loucura; Modernização. 

La inserción de los psicólogos en instituciones monovalentes de salud mental en Argentina 
en la década de 1970. Un panorama general. 

Leandro Ferrero 

Ana María Talak 

Universidad Nacional de Córdoba 

El objetivo de este trabajo consiste en realizar un trazado, a partir de la bibliografía exis-

tente, de aquellas experiencias que den cuenta de la inserción de psicólogos en hospitales mono-

valentes de Argentina, es decir, instituciones de salud mental, tales como hospicios o neuropsi-

quiátricos. Tal estudio se justifica en que, si bien, hay varios estudios sobre el período, el enfoque 

acerca de la inserción de psicólogos en instituciones psiquiátricas es un territorio poco explorado. 

Por otra parte, los estudios sobre la historia de las instituciones psiquiátricas en Argentina se 

centran, en su inmensa mayoría, en los principios de siglo XX, dejando por fuera, una historia de 

los psicólogos. En tercer lugar, este recorrido se remite a aquellos estudios que consideren una 

historia basada en registros escritos y en particular, en el estudio de historias clínicas, por sobre 

aquellos trabajos que se centran en una recopilación basada en historia oral y en testimonios de 

actores de la época. Antecedentes: En este sentido, la bibliografía disponible y algunos aspectos 

de la historia del campo “psi” en Argentina obligan a plantear un panorama que abarca no sólo la 

inserción de psicólogos en hospitales monovalentes, sino también, un breve recorrido por la in-

serción de psicólogos en hospitales generales. En cuanto a la metodología utilizada, este trabajo 

se asienta en una interpretación cualitativa a partir de la revisión bibliográfica, realizada a partir 

del relevamiento de fuentes secundarias y bases de datos especializadas. Resultados/discusión: 

Partiendo desde esta perspectiva se realiza un recorrido por algunas instituciones descritas en 

detalle. Resalta, en este sentido, el caso del Hospital Obarrio, de la ciudad de Tucumán, en donde 

se describe en detalle la actuación profesional de psicólogos en dicho hospital, a fines de la década 

de 1960. Por otra parte, se destaca también la llamada “experiencia del Lanús”, en la medida en 

que consiguió mostrar una nueva organización y una nueva gestión de la institución asistencial 

que combinaba la internación con formas ambulatorias de tratamiento y con extensiones preven-

tivas hacia la comunidad. En concreto, se trataba de un servicio de consultorios externos en los 

que la salud mental estaba enfocada desde la psicoterapia psicoanalítica y a partir de la cual, 
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muchos psicólogos realizaron sus primeras prácticas en hospitales generales. Nos detenemos fi-

nalmente en la descripción de las comunidades terapéuticas como un dispositivo que permitió, en 

la mayoría de los casos, de manera fugaz, el acercamiento de jóvenes profesionales al trabajo con 

internos durante fines de la década de 1960 e inicios de la década de 1970. Más allá de la enume-

ración de algunas comunidades terapéuticas existentes, se describe en mayor detalle la experien-

cia denominada “el centro piloto del Hospital Estévez” y la comunidad terapéutica de realizada 

en Colonia Federal. A partir de este recorrido, se concluye en que la bibliografía disponible sobre 

la inserción de psicólogos en hospitales monovalentes durante el período delimitado es escasa, lo 

cual puede deberse a que la mayoría de los textos relevados se asientan en experiencias que fueron 

innovadoras para el momento dejando de lado, probablemente, algunas experiencias más ortodo-

xas y la descripción sistemática del funcionamiento de las instituciones psiquiátricas. Por último, 

se discute sobre la posibilidad de seguir ahondando en la búsqueda de documentos, testimonios y 

experiencias que aporten a delimitar mejor el campo y describir de qué manera los psicólogos 

fueron integrándose a los equipos de salud interdisciplinarios de los hospitales monovalentes. 

Palabras clave: Historia, Psicología, Argentina, Hospitales Monovalentes, Inserción. 

O Instituto Disciplinar de São Paulo como estratégia de higiene social 

Douglas Alexandre Fernandes 

Maria Lúcia Boarini 

Universidade Estadual de Maringá 

O fenômeno da delinquência juvenil proporciona inúmeros debates, principalmente no que 

diz respeito às instituições que prestam atendimento aos jovens que cometem ações delituosas, 

em especial, os estabelecimentos responsáveis pela aplicação da internação que, segundo dados 

do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, é a modalidade de medida socioeducativa 

mais aplicada aos adolescentes que cometem atos infracionais. Tais estabelecimentos remontam 

ao início do século XX, sendo que essa longevidade nos motivou a estudar as origens de institui-

ções públicas voltadas para este fim, de modo a identificar a lógica que sustenta a continuidade 

destes estabelecimentos que, de certa forma, contam com o apoio técnico de psicólogos. É neces-

sário destacar que a atuação de psicólogos, em instituições para jovens que cometem delitos, é 

anterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente, porém, só a partir da Lei 8.115/90 e da Lei 

12.594/2012, foi determinado a presença do profissional psicólogo na equipe técnica de estabele-

cimentos socioeducativos. Desta forma, entendendo a história como uma produção social dinâ-

mica, analisamos as origens do Instituto Disciplinar de São Paulo, pois, além de ser um dos pri-

meiros estabelecimentos estatais a atender “menores moralmente abandonados”, estava locali-

zado em São Paulo, um dos Estados brasileiros mais progressistas no início do século XX. Nesse 

sentido, analisamos duas obras de Candido Naziazeno Nogueira da Motta (1870-1942), jurista 

que propôs a criação do Instituto Disciplinar de São Paulo, no ano de 1900: Classificação dos 

Criminosos: Introdução ao Estudo do Direito Penal (1897/1925); Os menores delinquentes e o 

seu tratamento no Estado de São Paulo (1909); dentre outras produções científicas que, à época, 

versavam sobre a questão da delinquência juvenil. A análise cuidadosa desde material revela a 

significativa preocupação da época, não apenas no Brasil, em relação a crianças e adolescentes 

ditos delinquentes. Isto pode ser observado em discursos apresentados no Primeiro Congresso 

Internacional de Proteção da Infância, realizado em 1883, na França, e em 1922, durante o 
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Primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, realizado no Rio de Janeiro, no qual a pro-

blemática de jovens que cometiam delitos também é discutida. No geral das obras analisadas 

destaca-se o indivíduo como fonte das mazelas sociais, assim sendo, o Estado brasileiro investiu 

em ferramentas que proporcionassem a recuperação daqueles que eram tidos como socialmente 

desajustados e, nesse sentido, a criação de Institutos Disciplinares constituiu-se como parte de 

uma política social que, por meio de uma rígida rotina que mesclava trabalhos laborais, estudos e 

exercícios militares, visava preparar os internos para uma convivência social mais harmônica, o 

que, segundo nossas análises, representou uma prática de higiene social que, negando as contra-

dições sociais, propunha o isolamento social e a modificação de comportamentos como solução 

para a delinquência juvenil. Apesar de alterações no campo jurídico e nas normativas internas das 

instituições, tal modelo persiste nos atuais centros de socioeducação, visto que o isolamento social 

e a modificação de comportamentos continuam sendo utilizados como meios de ressocializar ou 

socializar os adolescentes, fato este que pode ser constatado em instituições responsáveis pela 

aplicação da medida socioeducativa de internação. Nestas instituições, por meio de laudos e pa-

receres, os psicólogos se constituem em peças fundamentais no atendimento de jovens que delin-

quiram e a inserção dos profissionais da psicologia em instituições socioeducativas abre possibi-

lidades de reflexões a respeito da contribuição, ou não, de psicólogos na manutenção da lógica 

higienista que sustenta tais estabelecimentos. 

Palavras-chave: Instituto Disciplinar; Delinquência juvenil; Higiene social; Estabelecimentos 

socioeducativos. 

Processos de subjetivação em escolas democráticas: uma reflexão a partir da psicologia 
social crítica 

Giuliana Volfzon Mordente 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

A escola é o centro do processo educativo, atualmente, sendo essencial uma reflexão sobre 

o diálogo entre uma psicologia crítica e uma educação democrática. Questionamos o papel de 

uma psicologia hegemônica, enquanto mantenedora da ordem social, associada aos interesses das 

classes dominantes e a serviço de forças de poder excludentes. Uma psicologia hegemônica que 

se pretende neutra, considerada a partir de uma prática descomprometida e vinculada ao para-

digma positivista e com concepções ahistóricas e etnocêntricas. Teorizações que fortalecem va-

lores individualistas, sustentando um status quo de desigualdade e opressão, cumprindo funções 

reguladoras e adaptativas. Tal psicologia dominante sustenta um modelo pedagógico hegemônico 

escolar seriado por idade, segregado por tempos de aulas e disciplinas apartadas, limitado espa-

cialmente às salas de aula, baseado em uma relação hierárquica entre professor e aluno, pautado 

em memorização e reprodução, que subjetiva, valorizando tendências normativas calcadas na 

massificação e individualismo. Este estudo faz parte da dissertação de mestrado e atual pesquisa 

de doutorado do Programa de Pós-Graduação da Psicologia da UFRJ, baseado em visitas em 30 

escolas democráticas no Brasil, em Israel e em Portugal. Visamos a aproximação do campo da 

educação, a partir de uma psicologia que se posiciona contrária às estratégias de exclusão, para 

fazer frente aos modos hierarquizantes e produzir ordenamentos sociais singulares. O objetivo 

deste estudo é investigar quais subjetividades são produzidas nas escolas democráticas, a partir 

de três analisadores: processos de singularização; participação coletiva; e autonomia. Buscou-se 
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desenhar a rede de forças a qual estas escolas estão conectadas, acolhendo seus movimentos per-

manentes. Em termos metodológicos, foi feita uma análise dos diários de campo produzidos a 

partir de visitas e da observação participante, conjuntamente com uma profunda revisão biblio-

gráfica dos referenciais teóricos propostos no campo de uma psicologia crítica e da educação 

democrática. Escolas democráticas buscam a construção de uma formação crítica voltada para 

autonomia, liberdade e transformação social. Visam a construção de uma sociedade a partir da 

participação de todos, combatendo imposições hierárquicas e de privilégios. Ainda que cada es-

cola tenha seu modo de organização particular, há dois pontos que prevalecem na maioria delas: 

a liberdade curricular – autonomia dos estudantes sobre suas trajetórias de estudos, explorando 

seus interesses – e as assembleias e/ou gestão participativa – estudantes, familiares e educadores 

constroem o processo de discussão e tomada de decisões de modo coletivo. Neste estudo, os pro-

cessos de singularização, autonomia e participação coletiva se encarnaram nos principais dispo-

sitivos estruturantes dessas escolas: assembleias, ciclos, tutoria, currículo, tribunais, grupo de res-

ponsabilidade e avaliações processuais. Ainda que a educação democrática se apresente como 

caminho promissor de resistência, é importante levantar seus obstáculos e suas críticas, de modo 

a refletir profundamente sobre suas propostas. Democracia é um conceito em disputa, sendo ne-

cessário fortalecer movimentos democráticos que afirmem potencias de vida. No mais, diante da 

ascensão de escolas privadas e corporações com altos investimentos financeiros que sobrecodifi-

cam metodologias de ensino aparentemente progressistas, é relevante um posicionamento político 

das escolas democráticas, marcando seu lugar de transformação social. A produção de novas re-

lações no contexto das escolas democráticas abre linhas de virtualidade a partir de seus movimen-

tos, criações de novos territórios existenciais, experiências e encontros produzidos por estudantes 

e educadores. Tratam-se de linhas de fuga e rupturas frente à subjetividade do sistema dominante. 

Assim, a educação democrática se apresenta enquanto resistência à supremacia assujeitadora e 

moralizante, conquistando novas formas de subjetividade. A psicologia crítica, por sua vez, se 

apresenta enquanto uma frente de uma luta ampla que almeja se diferenciar da corrente domi-

nante, realizando uma análise contextual e histórica, a partir de reflexões sobre o papel do psicó-

logo, sua contribuição social e quem estamos servindo. Ao afirmar seu compromisso com a trans-

formação social, a psicologia crítica dialoga diretamente com as experiências de educação demo-

crática. Uma vez que estas tendências foram marginalizadas por muito tempo, refletimos como 

podemos continuar lutando nesse intenso movimento de disputa de narrativas nos dias de hoje. 

Palavras-chave: Psicologia Crítica; Psicologia Social; Educação Democrática; Subjetividade. 

Apontamentos para uma história sobre Aniela Meyer Ginsberg 

André Luís de Oliveira de Sant'Anna 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

O objetivo do presente trabalho é retratar o percurso da psicóloga Aniela Meyer Ginsberg 

(1902-1986), atentando-se especialmente para o importante papel que ela exerceu na constituição 

de uma perspectiva sociopsicológica das relações raciais no Brasil. O estudo foi feito a partir da 

análise documental, especialmente a análise de artigos da Drª Aniela, publicados na revista “Ar-

quivos Brasileiros de Psicotécnica” (ABP), o referido periódico foi publicado entre 1949 a 1968, 

sendo considerado a primeira revista acadêmica com publicações totalmente voltadas para temá-

ticas de Psicologia no Brasil. A ABP foi criada pelo Instituto de Seleção e Orientação Profissional 
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(ISOP), da Fundação Getúlio Vargas, que era coordenado por Emilio Mira y López. Aniela Meyer 

Ginsburg nasceu em 02 de outubro de 1902, em Varsóvia, na Polônia, fez graduação em Psicolo-

gia, mestrado em Filosofia com a dissertação “A análise do medo” e o doutorado em Psicologia 

com a tese “O princípio psicológico da contradição”, pela Universidade de Varsóvia, e teve pro-

fessores nomes como Max Wertheimer, Wolfgang Köller, William Louis Stern e Kurt Lewin. No 

ano de 1928, se casou com o executivo Tadeuz Wladyslaw Ginsberg, chegando a residir na Itália 

por dois anos, mas posteriormente mudaram-se para São Paulo, por ele ter sido designado para o 

cargo de diretor do Banco Francês e Italiano para a América Latina. Quando chegou ao Brasil, 

em 1936, Ginsberg trabalhou como assistente no Laboratório de Psicologia Educacional da Escola 

Nacional Caetano de Campos, em São Paulo. No ano de 1937, Aniela Ginsberg se tornou assis-

tente de Noemy da Silveira Rudolfer, em Psicologia Social na Escola Livre de Sociologia e Polí-

tica, instituição que apresentava laços com o Instituto de Organização Racional do Trabalho 

(IDORT-SP), local onde começou a atuar como diretora do Centro de Orientação Profissional, no 

ano de 1941. Ginsberg teve participação fundamental na realização da pesquisa da Organização 

das Nações Unidas para Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO) no Brasil, que ficou conhecido 

como Projeto UNESCO sobre relações raciais, realizado entre 1950 e 1953, reunindo pesquisa-

dores brasileiros e estrangeiros, com o objetivo de estudar as relações raciais no Brasil, consti-

tuindo um levantamento de dados que mapeou a realidade racial brasileira. Aniela Ginsberg che-

gou a produzir mais de 40 trabalhos sobre raça/etnia e intercultura, consistindo em artigos, capí-

tulos de livros e resumos de congresso. Na revista “Arquivos Brasileiros de Psicotécnica”, 

Ginsberg publicou 4 artigos entre os anos de 1949 e 1954. No ano de 1949, Ginsberg publicou 

“Estudo comparativo entre o Tipo Somático (Sheldon)” e o “Tipo de Vivência e Fundo de Perso-

nalidade (Rorschach)”, em 1951 publicou “Comparação entre os Resultados de um Teste de Nível 

Mental Aplicado em Diferentes Grupos Étnicos e Sociais”, em 1953 o artigo “Estudo Compara-

tivo dos Interesses de Adolescentes de Diferentes Meios Sociais”, no ano de 1954 publicou “Es-

tudo Comparativo dos Resultados de Algumas Provas Psicológicas Aplicadas a um Grupos de 

Estudantes de Medicina”. As pesquisas produzidas por Aniela Ginsberg sobre as questões étnico-

raciais podem ser classificadas em dois tipos: o primeiro tipo considerou as possíveis diferenças 

psíquicas, comportamentais e cognitivas entre pessoas categorizadas em diferentes segmentos; e 

o segundo tipo fazendo uso da psicologia social e de conceitos como o de atitude, levando em 

conta diferentes grupos étnico-raciais e estratos sociais. De modo que Aniela Ginsberg vai traba-

lhar com dois tipos diferentes de problemas de pesquisa: se existiam ou não características raciais 

inatas; e a natureza das relações raciais no contexto brasileiro. Ginsberg indica em suas pesquisas 

que os estudos sociopsicológicos davam a possibilidade de separar os aspectos gerais da persona-

lidade humana das características induzidas socialmente, demonstrando a influência de fatores do 

meio social que contribuíam no desenvolvimento de diferentes atitudes frente as questões raciais. 

Palavras-chave: História da psicologia; Étnico-racial; Contexto cultural. 

Casa do Índio: percursos do controle psicossocial de índios na ditadura 

André Luís de Oliveira de Sant'Anna 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

O objetivo do presente trabalho é analisar o funcionamento da Casa do Índio enquanto um 

dispositivo de controle psicossocial de índios no período da ditadura empresarial-militar, 
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instituição criada em 1968 pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), localizada na Ilha do Go-

vernador, na cidade do Rio de Janeiro, com a finalidade de acolher indígenas que buscavam tra-

tamento de saúde e apresentavam algum tipo de transtorno mental. O estudo foi feito a partir de 

pesquisa documental realizada no Setor de Gestão Documental (SEDOC), da Fundação Nacional 

do Índio (FUNAI) em Brasília, na Biblioteca Curt Numuendajú em Brasília e no Museu do Ín-

dio/RJ. A referida Casa foi a primeira de, aproximadamente, quarenta instituições para acolhi-

mento de índios, organizadas no período da ditadura militar no Brasil, vindo, posteriormente, a 

serem readequadas como Casas de Apoio à Saúde Indígena (Casais), através da Portaria nº 

1.801/2015, passando a compor o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena organizado a partir 

da lei nº 9.836, de 1999. Atualmente, existem espalhados pelo território brasileiro cerca de 66 

Casais, sendo que, no período da ditadura foram organizadas mais de 40 Casas do Índio. Esta 

instituição constituiu-se como um espaço de controle psicossocial de indígenas, onde esses eram 

marcados pelo poder de normalização, que definia não apenas quem era doente ou sadio, mas 

ainda apresentava a gradação entre o normal e o anormal. O interesse deste projeto situa-se espe-

cificamente na Casa do Índio localizada no Rio de Janeiro, a única das 40 criadas pela FUNAI, 

que não foi transformada em Casai; a saber, a FUNAI foi criada como aparelho estatal para tratar 

da tutela dos povos indígenas em plena ditadura empresarial-militar. O golpe de 1964, no Brasil, 

tem sido entendido por uma série de historiadores, não somente como uma intervenção militar 

contra um governo constitucional, nem simplesmente como uma intervenção de civis e militares 

interrompendo um regime democrático, o regime ditatorial foi eficiente em acelerar a acumulação 

capitalista no Brasil, considerando que esta foi possível em função das condições de superexplo-

ração da classe trabalhadora, não sendo por acaso que o auge da repressão tenha ocorrido no 

período chamado de milagre econômico. A ideia de que a população indígena seria integrada a 

um projeto nacional era o grande norteador da ação da política indigenista operada pelos militares. 

Os índios constituíam a parte da população percebida como destinada a desaparecer, pois seriam 

absorvidos pela identidade nacional. Enquanto permaneciam na sociedade eram corpos a serem 

controlados; no governo militar foram alvo de uma ampla empreitada de controle, de reclusão, 

em uma série de instituições: colônias agrícolas, prisões, albergues e instituições terapêuticas. 

Instituições que, sob o signo da reclusão, se estabeleciam como espaços onde os índios deveriam 

ser fixados, para que pudessem ser transformados, visto se tratarem de espaços de normatização. 

A Casa do Índio aparece ao lado de outros dispositivos criados ao longo da ditadura por uma 

FUNAI militarizada, que busca se distanciar dos escândalos do órgão que a antecedeu, o Serviço 

de Proteção aos Índios, atuando de modo mais efetivo na identificação e controle da população 

indígena brasileira. Se no ano de 1968 surgia a Casa do Índio, em 1969 foram criados o Refor-

matório Indígena Krenak e a Guarda-rural indígena; instituições que visam educar, vigiar, corri-

gir, curar e controlar o índio. A Casa do Índio, mais que um lugar de tratamento da saúde, cons-

tituiu-se como um espaço de controle, tais como outros dispositivos de controle da população 

indígena desenvolvidos pela ditadura empresarial-militar que visavam a disciplinarização dos cor-

pos indígenas. Esta Casa do Índio localizada na Ilha do Governador, na cidade do Rio de Janeiro, 

foi organizada em 22 de novembro de 1964 pela funcionária da FUNAI Eunice Cariry Sorominé, 

tendo como objetivo criar um espaço para receber indígenas que estivessem na cidade buscando 

tratamento de saúde e com a intenção de ser um lar para os índios que, em função de doença 

mental, não estivessem integrados em sua aldeia. No ano de 1982, o Jornal do Brasil destacou em 
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uma reportagem sobre Cariry apontando que “é ela quem dá o remédio na boca do índio, acalma 

os deficientes mentais, dirige a Casa em conjunto com sua equipe”, demonstrando que na repre-

sentação social aparece a ideia de uma Casa que hospedava índios rejeitados, mas onde, além de 

moradia, eles encontravam tratamento médico, moral e disciplinar. 

Palavras-chave: História da psicologia; Índios; Ditadura; Contexto cultural. 

Políticas Públicas de Segurança e Questões Étnico-Raciais: o Contexto Criminológico do 
Início do Século XX. 

Gustavo Francisco dos Santos Neto 

Universidade Católica de Brasília 

Este trabalho tem como objetivo compreender como se deu a formação da delinquência no 

Brasil, entendendo sua relação com questões étnico-raciais e a relação que a psicologia e a crimi-

nologia estabeleceram com este sujeito, tendo como período histórico o início do século XX. É 

realizada uma discussão que parte de cinco aspectos: (1) a história da criminologia brasileira, 

encarceramento em massa e seletividade penal; (2) racismo na suspeição policial e filtragem ra-

cial; (3) racismo institucional e estrutural e o mito da democracia racial no Brasil; (4) pensamento 

criminológico brasileiro e a questão racial; e (5) a delinquência juvenil. A pesquisa, quanto à 

abordagem, constitui uma investigação qualitativa e é aplicada em sua natureza, quanto ao obje-

tivo é descritiva e adota o procedimento de pesquisa documental. A pesquisa de fontes foi condu-

zida mediante o estudo da produção acadêmica brasileira em políticas públicas de segurança e 

questões étnico-raciais relacionadas à juventude no Brasil no início do século XX. Para tal, foi 

realizada pesquisa no portal digital da Biblioteca Nacional, com as palavras-chave: “racismo”, 

“raça”, “crime”, “violência”, “jovem”, “juvenil”, “delinquência”; no período histórico dos anos 

1930 a 1960. A partir de uma análise geral dos resultados encontrados, optou-se por utilizar como 

fonte o periódico “Archivos de Assistencia a Infancia: Órgão Official do Instituto de Protecção e 

Assistência à Infância (RJ) - 1902 a 1946”. Este periódico foi elencado, pelo recorte que se faz 

neste trabalho, de tratar sobre políticas públicas para a juventude. Foi realizada uma Análise Tex-

tual Discursiva, que tem por objetivo, através de uma análise qualitativa, elaborar uma nova forma 

de compreensão dos discursos e fenômenos apresentados. O processo é pensando através de al-

guns passos onde se realiza a desmontagem do texto geral, ou seja, um processo de compreensão 

massiva de quais são os significados presentes; realiza-se ainda uma categorização de ideias e um 

processo de análise do texto de um organograma apresentado em uma monografia da revista, que 

visava explicar as causas da delinquência. Os resultados foram categorizados, portanto, de acordo 

com três temáticas gerais presentes na monografia. Os motivos da delinquência, a análise do or-

ganograma, e a parte final que compreende um diagrama também apresentado na monografia. Os 

resultados da análise demonstram que a ideia da delinquência foi formada a partir do conceito de 

degeneração, tendo como foco crianças e jovens pobres e pretos, diversos estudos psicométricos, 

assim como análises sociais, apontam esta classe de sujeitos como perturbadores da ordem social 

e definem seu futuro como sendo inevitavelmente ligado ao delinquir. Tendo em vista os estudos 

contemporâneos, afirma-se a proximidade das teses criminológicas estudadas com as formas atu-

ais como a delinquência segue sendo percebida, resultando em um processo que vitimiza a popu-

lação jovem preta, assim como seu encarceramento em massa e outras problemáticas, como a 

suspeição policial. Percebe-se, portanto, através desta construção que a perspectiva criminológica 
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que denuncia as teorias do século XX, segue sendo o discurso que sustenta um poder opressor 

ainda hoje. A juventude apresentada em 1940 tem, não apenas seu lugar social definido, mas 

também seu lugar como objeto de uma ciência. A ideologia positivista marcou muito bem o que 

deveria ser feito com os sujeitos degenerados da sociedade, e essa ideologia se manifesta e fun-

damenta as práticas junto aos menores. Estamos falando sobre uma criminalização da cultura, o 

que muito se discute atualmente como criminalização da pobreza. Atualmente, nossa polícia tem 

seus olhos nestes sujeitos: a suspeição e a filtragem racial que se faz para eleger suspeitos em 

rondas nas ruas nos demonstram isso, assim como as prisões abarrotadas de jovens tidos como 

delinquentes. 

Palavras-chave: Juventude; Racismo; Delinquência; Criminologia; História da psicologia. 

Religiões de matriz africana e o seu sagrado apreendido: reflexões sobre o passado 
presente. 

Jessica Pereira da Costa 

Universidade Católica de Brasília 

Esta pesquisa faz parte de uma pesquisa maior a “Trama - Base de Dados em História da 

Psicologia Jurídica no Brasil e Políticas de Justiça Criminal e Segurança Pública Relacionadas à 

Juventude”, que busca construir um acervo digital de conceitos e categorias de análises presentes 

na psicologia jurídica brasileira. Com isso, esta pesquisa traz um olhar sobre as religiões de ma-

trizes africanas, que são, no Brasil, uma grande questão por permear sua cultura e sua identidade 

enquanto nação; no entanto, é preciso também pluralizar para brasis, pois há frestas, circulação e 

vida nos brasis não oficiais. Para esta reflexão delimitei o período histórico do Estado Novo de 

Getúlio Vargas, precisamente entre 1930-1939, que, em cumprimento do Código Penal de Repu-

blicano de 1890, segundo o artigo 197 do Código, proibia “o espiritismo, a magia e seus sortilé-

gios”, tendo sido realizadas apreensões de objetos, prisões de pais e mães de santo e participantes 

em rito/culto das religiões candomblecistas e umbandistas, sendo intitulados nos documentos ofi-

ciais de boletins policiais como prática de magia negra. O período do Estado Novo se deu em 

razão de sua política cultural que buscou construir uma identidade nacional baseada na mestiça-

gem, que garantiria a pluralidade e uma essência comum, una ao povo com sentimento de brasi-

lidade, com referências estáveis e intocáveis sobre os conflitos e divisões sociais (BARBALHO). 

Uma pergunta que ressoa é: por que na síntese da pluralidade representada pela mestiçagem as 

religiões de matrizes africanas continuavam a serem criminalizadas? A mestiçagem, mais que um 

conceito, era política de governo, como fica registrado no Congresso Universal das Raças em 

Londres, nos dias 26 e 29 de julho de 1911, no qual o Brasil participou, representado por João 

Baptista de Lacerda, diretor do Museo Nacional, conforme sua palestra e diagrama apresentados, 

havia um projeto do Estado Brasileiro que pensava em 100 anos zerar a população negra no Brasil. 

A apresentação de um Brasil moderno, avançado não contava com a população negra. Logo essa 

síntese passa pela unicidade da população, uma homogeneidade racial e o branqueamento como 

estratégia civilizatória (SCHWARCZ, 2011). Nesse contexto, a cultura negra é vista como menor 

e primitiva, assim como as religiões de matriz africanas, que foram sistematicamente reprimidas. 

Por isso, a importância dos brasis não oficiais, aqueles que existem a despeito do poder público, 

pois, se as diásporas são movimentos desagregadores e dispersores, as culturas de diásporas são 

gregárias (SIMAS, 2020). Assim, cabe ressaltar a importância das religiões afro-brasileiras como 
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um espaço de uma sociabilidade outra, um espaço de convivência comunitária e criação de laços. 

No entanto, se nos anos 30 havia uma criminalização penal que perseguiam as religiões afro-

brasileiras, hoje contamos com uma legislação laica que, segundo a Constituição Federal de 1988, 

artigo 5, inciso VI “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 

exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 

liturgias”; portanto, uma legislação laica que fala sobre a desagregação da religião e seus valores 

dos atos governamentais. Para isso foi feita uma pesquisa na base da Biblioteca Nacional Digital, 

com o termo “prática de magia”, como era chamada pelos jornais a prática das religiões que se 

diferenciavam da religião cristã, com a indicação do período de 1930 a 1939, que compreende ao 

início do governo de Getúlio Vargas. Foram encontradas 152 ocorrências em 641 acervos, na 

busca foi identificado que o termo usado para tratar de religiões de matriz africana era prática de 

magia negra e para religiões como o espiritismo eram usados os termos prática da baixa magia ou 

prática de magia branca. Dentre as ocorrências haviam boletins policiais com 5 ocorrências do 

termo prática de magia. A partir disso, o que se pretende pensar aqui é se e como a repressão das 

religiões de matriz africanas, se apresentam hoje, mesmo diante das mudanças que a Constituição 

de 1988 trouxe, como esse processo afeta os praticantes dessas religiões e trazer de forma crítica 

como a raça/etnia atravessam essas relações. 

Palavras chaves: História da psicologia; Religião; Laico; Afro-brasileiras; Identidade. 

As práticas psi nas escolas e a história da psicologia - o racismo entre o singular e o uni-
versal 

Luiza Rodrigues de Oliveira 

Universidade Federal Fluminense 

A escola é um dos grandes cenários de investigação e de exercício da prática profissional 

para o psicólogo, a inserção do profissional de psicologia nesta instituição vem sendo estabelecida 

a partir de alguns conflitos que revelam formas de intervenção profissional produzidas por dife-

rentes aportes teóricos e modos de investigação científica em diferentes épocas. Um dos recortes 

que pode ser feito para a análise da prática do psicólogo na escola é essa que possibilita uma 

discussão muito cara à psicologia – fonte de muita tensão e discordância: teorias, métodos de 

pesquisa e formas de intervenção que remetem ao que é singular e àquilo que é universal nos 

vínculos entre o sujeito e a realidade. Desde os anos de 1960, lidamos com a Teoria da Epistemo-

logia Genética do Piaget (anos de 1980), com a Teoria da Carência Cultural (anos de 1970), com 

a Psicologia Histórico-Cultural do Vigostki (anos de 1990) e com a Análise Institucional (anos 

de 1990) e com a perspectiva de uma prática psi sem a concretude da vida na escola. Esse passado 

nos ajuda a questionar o contemporâneo. A tensão descrita tem produzindo a prática psi como 

instrumento de exclusão nas escolas, pois, entre as diferenças individuais e as diferenças culturais, 

está a limitação da psicologia na apreensão da experiência humana das negras e dos negros. Essa 

análise histórica do campo da psicologia que, por ora proponho, nos aproxima do conceito de 

identidade, como categoria que interroga a psicologia ocidental (branca), haja vista não se tratar 

de redução ao particularismo ou ao universalismo, mas da busca por um saber e uma prática psi-

cológicos em que esteja o pertencimento dos afrobrasileiros. É o exercício de uma psicologia que 

questione suas práticas de embranquecimento da população negra, que se deixe interpelar pelo 

sentido devastador de suas ações que promovem patologia, pois, como diz Nobles, o desejo 
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incontrolável de ser branco precisa ser clinicamente diagnosticado como trauma conseqüente das 

ações racistas promovidas cotidianamente em nome do saber. Mbembe nos diz que a sociedade 

branca ocidental (que ele nomeia de sociedade da inimizade) produziu a desumanização de alguns 

corpos – incluímos aqui negros e negras, mulheres e homens com deficiência – com apelos à 

exclusão e, mais ainda, como política de extermínio. É o modo de vida que faz natural o que é 

racismo, o que é capacitismo. “O suspeito, o bandido pode ser qualquer jovem que ande de camisa 

aberta, use boné, bermuda, chinelos e, principalmente, que seja negro (...) E, para conter essa 

turba, técnicas de vigilâncias são implementadas e desejadas" (BENTO, 2018, p. 14). Aliado ao 

medo está o sentido de nojo diante daquele que não tem o rosto do homem branco ocidental, que 

também é o deficiente visual, a mulher surda, o autista e muitos outros e muitas outras. Propor 

ações que pensem a infância e a adolescência escolarizada e/ou em situação de rua, não é defender 

uma generalização por fases de desenvolvimento humano, mas é, a partir da diferença e das con-

dições de possibilidade diversas, discutir o processo de exclusão e de apagamento subjetivo, que 

se dá mesmo quando adentramos as instituições. No trato com a infância e a adolescência, a prin-

cipal é a escola. A escola é uma instituição na qual a criança e a/o jovem negra/o vivem intensa-

mente o racismo institucional em sua formação primeira. Diante das Leis nº 10.639/2003 

(BRASIL, 2003) e nº 11.645/2008 (BRASIL, 2008) e pelas diretrizes curriculares acerca do en-

sino dos estudos da história e da cultura afro-brasileira e indígena, como nós psicólogas/os temos 

nos apresentado? Essas leis, vitórias das lutas do movimento negro no país, nos convocam a pen-

sar na interface entre a psicologia e a escola, cabendo a questão de qual espaço iremos afirmar: a 

escola assimilada ou a escola que afirma a pluralidade de modos de vida? Para iniciar esse traba-

lho, proponho uma conversa com Neusa Santos Souza, Abdias Nascimento, Bell Hooks, Wade 

Nobles, Frantz Fanon, Luiza Bairros e Lélia Gonzalez. 

Palavras-chave: Escola; Relações raciais; Ativismo; Embraquecimento. 

Formação em Psicologia no Brasil: o Caso da História da Psicologia 

Luisa Xavier de Brito Silva 

Sérgio Dias Cirino 

Rodrigo Lopes Miranda 

Universidade Federal de Minas Gerais 

A História da Psicologia é um componente curricular que se faz presente na maioria dos 

currículos dos cursos de graduação em Psicologia e também esteve presente durante o processo 

de regulamentação da Psicologia enquanto ensino e profissão, seja nos currículos dos cursos, seja 

nos auxiliando no entendimento do passado histórico da Psicologia, a partir dos seus métodos 

historiográficos. Diante disso, buscamos compreender, nesta apresentação, como a História da 

Psicologia está concebida nos currículos dos cursos de graduação em Psicologia no Brasil e nas 

discussões das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs). Para tal, foram traçados os seguintes 

objetivos específicos: a) identificar e analisar os fenômenos estudados nos componentes curricu-

lares de História da Psicologia; b) identificar e analisar as referências bibliográficas indicadas nos 

programas dos componentes curriculares de História da Psicologia; c) verificar possíveis tendên-

cias (fenômenos, abordagens e bibliografias) de acordo com estado/região e perfil da instituição 

(pública ou privada); e d) verificar como a História da Psicologia se expressa nas DCNs. Como 

percurso metodológico, foi feito um levantamento de dados na plataforma digital do e-MEC, no 
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ano de 2019, a partir dos quais verificou-se a existência de 693 cursos de graduação em Psicologia 

cadastrados no país. Destes, 62 são públicos (9%) e 631 são privados (91%). No que diz respeito 

à concentração regional: a Região Sudeste tem o maior número de cursos, 268, principalmente 

nos estados de São Paulo (n=123) e Minas Gerais (n=92); em seguida, em ordem decrescente, 

aparece o Nordeste, com 170 cursos, mais presentes na Bahia (n=52), em Pernambuco (n=31) e 

no Ceará (n=28); no Sul estão cadastrados 135 cursos, predominando o Paraná (n=52) e o Rio 

Grande do Sul (n=49); no Centro-Oeste, incluindo Distrito Federal, são 69 cursos, com maioria 

em Goiás (n=27) e Mato Grosso (n=21); e no Norte são 51 cursos, com maioria em Rondônia 

(n=14) e Amazonas (n=10). Essa distribuição de cursos de graduação em Psicologia representa, 

ainda de que uma maneira recortada, as disparidades de desenvolvimento científico entre as regi-

ões do país, apesar de terem crescido as produções científicas advindas de trabalhos compartilha-

dos entre pesquisadores. Além disso, foi feita a análise de documentos legais referentes ao ensino 

de psicologia, em especial aqueles vinculados ao currículo mínimo e às DCNs. Tal análise contou 

com o auxílio de discussões teóricas da literatura acerca da formação em Psicologia no Brasil. As 

análises foram sistematizadas a partir de cinco eixos: no primeiro, abordamos o processo de nor-

matização da profissão e da formação em Psicologia; no segundo, as críticas acerca desse processo 

e as propostas de mudanças curriculares; nos terceiro e quarto eixos, revisitamos os debates refe-

rentes às DCNs até o presente momento; e no quinto e último, apresentamos os resultados do 

mapeamento realizado. Notamos, assim, que a maioria dos cursos funcionam no eixo Sudeste-

Sul, e que dentro da quantidade amostral escolhida, 123 IES possuem o componente curricular 

com a denominação de “História da Psicologia”. Verificamos, também, que existe um padrão na 

forma como as matrizes curriculares são estruturadas e seus componentes, ofertados. Por fim, 

retornamos à discussão de alguns pontos, como: a presença frequente de História da Psicologia 

nos currículos dos cursos de graduação em Psicologia e a importância que essa presença repre-

senta para uma formação crítica da psicóloga, visto estar, esse componente curricular, manifesto 

desde a proposta do primeiro curso de graduação em Psicologia – muito antes de a Psicologia ser 

considerada uma profissão e um campo de ensino em termos oficiais. 

Palavras-chave: História da Psicologia; Formação em Psicologia; Ensino de Psicologia; Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 

Agrupaciones Estudiantiles en los ´60 en Córdoba: El caso del AES en la UCC 

María Celeste Guzmán 

Patricia Scherman 

Rosa Elena Quiroga 

Silvio Fabio Zuñiga 

Universidad Nacional de Córdoba 

Esta presentación se enmarca en el horizonte de trabajos que sobre historia reciente se están 

desarrollando en Latinoamérica, y se orienta a describir la emergencia de movimientos estudian-

tiles en las universidades privadas en Córdoba, Argentina, en la década de 1960.Los resultados 

preliminares nos señalan la importancia de la constitución de la Agrupación de Estudios Sociales 

(AES) en el seno de la Universidad Católica de Córdoba y su activa participación en los escenarios 

emergentes de reclamo social, evidenciando los conflictos generados por la dictadura de Onga-

níaLa importancia que adquirió esta agrupación en la conformación de un espacio que se articuló 
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con eventos políticos y sociales de Córdoba y del país, nos movilizó a investigar su constitución, 

motivaciones, posicionamientos políticos, ideas y acontecimientos que promovieron su confor-

mación.La Universidad Católica fue la primera universidad privada autorizada a funcionar en 

Córdoba, incluyendo a los estudios de psicología en su oferta educativa. Vinculada a la Compañía 

de Jesús, fue fundada en 1956 como Instituto Superior Pro Universidad Católica de Córdoba, y 

reconocida como tal en 1959, en el marco de apasionados debates sobre el carácter que debía 

asumir la enseñanza universitaria argentina: laica o libre, confesional o pública, estatal o pri-

vada.La primera asociación estudiantil surgió en 1961, en la Facultad de Derecho, seguida por las 

de Trabajo Social, Letras, Farmacia y Bioquímica, Ingeniería, Medicina, Arquitectura, Ciencias 

Políticas, Educación y, por último, en 1964, la de Psicología. En 1964 es reconocida provisoria-

mente por las autoridades de la UCC, la Federación de Asociaciones Estudiantiles y en 1966 los 

estudiantes pudieron elegir sus representantes. La Federación, bajo la conducción de la Agrupa-

ción de Estudios Sociales (AES), orientó su accionar en dos vías principales, una, dirigida a tener 

protagonismo en la conducción universitaria a través de la participación en los organismos de 

gestión; y otra, orientada a la acción por el cambio social. En octubre de 1967 publicó un docu-

mento, su Manifiesto, dirigido a los organismos de gestión, profesores y estudiantes de la univer-

sidad, en el que expresaban su intención de participar en la conducción de la institución, y contri-

buir a la solución de la crisis social de Córdoba y el país.Al examinar sus ideas, motivaciones y 

los temas de discusión adoptadas por la agrupación, se destaca tanto en su accionar como en sus 

discursos, la importante afinidad con el MSTM. La influencia de este movimiento eclesial emer-

gente marcó al AES tanto en su establecimiento como en las orientaciones que siguió su desarro-

llo. Este sería uno de los tantos impactos que el Concilio Vaticano II tuvo en los católicos de 

Córdoba.A partir del reconocimiento de esta influencia se estudiará el viraje que se produjo, en 

el transcurso de pocos años, desde su constitución como agrupación estudiantil a concebirse como 

una organización orientada a la transformación social. Asimismo se examinarán las posibles arti-

culaciones de este giro con cierto clima de época que reinaba en Córdoba en aquellos años, esto 

es, las ideas circulantes acerca del rol que le cabía a la juventud y a los estudiantes, tanto en la 

transformación de las instituciones educativas regidas por la Iglesia católica, como en la transfor-

mación de un orden social injusto.El análisis de la conformación de esta agrupación, que proveyó 

un espacio de reflexión y de acción concreta para los jóvenes, impulsó cambios profundos en el 

ámbito católico universitario. El compromiso desarrollado por los integrantes del AES en la bús-

queda de transformación social, y su visión de la necesidad de realizar un giro radical en las 

propuestas educativas de la institución católica, implicó un activismo político que los llevó a ar-

ticularse con amplios sectores sociales, en un movimiento favorecido por el impulso Conciliar, 

frente a la inacción, apoliticismo y pasividad institucional de la Universidad Católica de Córdoba. 

Palabras clave : estudiantes, universidades católicas, Argentina, MSTM 

As primeiras gerações de psicólogos da Bahia: uma visão panorâmica e contextualizada 

Rosane Maria Souza e Silva 

Universidade Federal da Bahia 

Este trabalho é parte da pesquisa de doutoramento, que está sendo realizada no Programa 

de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da Universidade Federal da Bahia. 

Propõe-se, aqui, apresentar uma visão panorâmica sobre o processo de formação e consolidação 
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do curso de psicologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal 

da Bahia (FFCH/UFBA), entre os anos de 1968 a 1980, tendo como pano de fundo o contexto 

social e político do período. A pesquisa insere-se no campo da História Social das Ciências e da 

História Crítica da Psicologia, cujo núcleo é a investigação dos fatores sociais e institucionais, 

políticos, culturais e econômicos implicados no desenvolvimento da ciência. Como procedimento 

metodológico, adota-se a perspectiva da História do Tempo Presente, utilizando a História Oral e 

a Análise Documental para levantamento e análise de dados. Na Bahia da segunda metade do 

século XX, a psicologia estava associada a áreas de conhecimento como a Educação e a Medicina, 

fato que favoreceu a expansão do campo psi baiano, no início do seu processo de institucionali-

zação. Assim, quando da formação do curso de graduação da UFBA, em 1968, muitos já exerciam 

alguma atividade profissional em que a psicologia estava associada. Eram pedagogos e filósofos 

formados pela FFCH/UFBA, professores do ensino fundamental formados pela antiga Escola 

Normal da Bahia, técnicos do extinto Instituto de Orientação Vocacional (IDOV), profissionais 

que haviam recebido formação em alguma psicoterapia ou uso de psicotestes na Clínica Psiquiá-

trica da Faculdade de Medicina e outros profissionais da psicologia que atuavam em várias ins-

tâncias e instituições, tais como: clínicas, consultórios particulares, bancos e serviço público, que 

poderiam ter, com a abertura do curso, uma oportunidade de se regulamentar na nova profissão, 

que dava sinais de ser um mercado rentável e em crescimento. Havia, nesse sentido, uma grande 

demanda em relação ao curso, represada por anos de espera, pois, mesmo antes da psicologia ser 

legalmente regulamentada como profissão, em 1962 (Lei 4.119), o professor João Inácio de Men-

donça já havia apresentado seu projeto de criação do curso de graduação em psicologia na 

FFCH/UFBA. Os resultados encontrados evidenciaram que o curso atendeu essa carência não só 

do Estado, mas de toda a região Nordeste do país. A UFBA foi a primeira universidade pública 

do Nordeste a oferecer um curso de psicologia e permaneceu como a única do Estado durante três 

décadas. Além da demanda reprimida por vários anos de espera e a inexistência de cursos na 

região Nordeste, o curso atendia a uma demanda da classe média baiana, que via a psicologia 

como uma profissão liberal e uma oportunidade para ascender socialmente. O perfil dos ingres-

santes no curso, naquela primeira década, era formado majoritariamente por mulheres e o curso 

representava a possibilidade de uma profissão autônoma e em ascensão naquele momento, espe-

cialmente para esse contingente feminino, que começava a ingressar fortemente no mercado de 

trabalho. Verificou-se as diversas instituições que atenderam às demandas de estágio supervisio-

nado nas áreas clínica, educacional e industrial e que contribuíram para o processo prático forma-

tivos dos discentes e como o ingresso dos discentes nos espaços institucionais psiquiátricos, fa-

voreceu o campo psicoterapêutico, ampliando a demanda pela clínica de cunho mais individuali-

zado e direcionado às camadas médias urbanas que podiam pagar e se beneficiar desse serviço. 

No entanto, se, por um lado, para a comunidade local e regional, as expectativas para a abertura 

do curso eram positivas, por outro, ingressar na universidade naquele momento político do país, 

implicava em lidar com o temor, com a vigilância dos militares e possíveis perseguições, cassa-

ções, prisões, desaparecimento e morte de colegas e professores. O curso iniciou em 1968, ano 

em que o presidente Costa e Silva decretou o AI-5 e os militares acirraram o golpe, com cassação 

de direitos políticos, limitação das liberdades individuais e públicas, prisões, torturas e mortes, 

em especial nas universidades. A conjuntura política, determinada pelos ditames dos tecnocratas 
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do regime militar impactou na vida acadêmica universitária, o que exigiu dos discentes de psico-

logia resistência para lidar com a tensão política naqueles anos iniciais do curso. 

Palavras-chave: Histórias das Ciências; História da Psicologia; Ditadura Militar 

15 años de enseñanza de la asignatura “Historia de la Psicología en México”. Un pro-
yecto en construcción permanente 

Salvador Iván Rodríguez Preciado 

Audrey Julieta Aranda Mendoza 

Universidad Jesuita de Guadalajara 

En 2004 y como parte de la reforma educativa que el ITESO experimentaba desde 1999, 

se oferta por primera vez la asignatura “Historia de la Psicología en México”, que remplazaría a 

la asignatura de Historia de la Psicología y sería cursada como parte de un reto ambicioso y for-

midable para alumnos de primer semestre de la Licenciatura en Psicología. Más allá de las difi-

cultades logísticas y documentales experimentadas, la experiencia ha dictado que, en el trabajo 

directo con los estudiantes, el verdadero oponente es la ignorancia y la incultura, performadas y 

perpetuadas en distintas y específicas prácticas que supone estudiar una asignatura con apariencia 

tan anacrónica, mientras que los aciertos apuntan hacia un ejercicio didáctico que, sumando sus 

apuestas y actividades distintas, se resume en confiar una misión particular a los alumnos: la de 

pertenecer a un proyecto que va más allá del estudio de la disciplina y pasa por reconocer su papel 

activo en la actualización de la psicología y su historia, comenzando por vencer el casi total des-

conocimiento del pasado y la cultura de su país. Para el alumno promedio, los nombres de los 

personajes estudiados apenas y se reconocen porque hay calles que son homónimas a estos. Poco 

más de 15 años de experiencia permiten identificar las formas, los elementos y las dinámicas 

imprescindibles de apostar por una enseñanza de este paradójico proyecto-histórico. 30 genera-

ciones de estudiantes que han sufrido, gozado, enaltecido y perpetuado un interés genuino y acaso 

urgente, de un conocimiento situado del desarrollo de la disciplina en su contexto. Algunas dis-

cusiones de las que relativas al diseño de la asignatura, están entramadas con los objetos de inte-

rés, las dinámicas y las situaciones de aprendizaje incluidas en el diseño pedagógico de la asig-

natura. En principio, está el proceso de deslindar la asignatura de las nociones de historia propias 

del bachillerato que tienden a ser demasiado escolarizadas o apegadas a moldes menos dinámicos 

de la enseñanza. Otra discusión también, la constituye el proceso de evaluación. El pasaje que va 

desde pensar los objetivos de la asignatura partiendo de la memorización de datos hasta los pro-

cesos de construcción social de memoria y la inserción de los alumnos en el pasado de su país y 

de la disciplina, ha tenido que ser un proceso cuidado y sumamente reflexivo, en donde además 

ha sido una experiencia muy rica el discutir los aspectos en los que nos ha resultado útil el poner 

la confianza en las capacidades de los alumnos, atendiendo siempre al proceso de maduración de 

los estudiantes. La tercera de las discusiones que proponemos para la presentación del trabajo, 

pasa por reflexionar partiendo de los productos que han sido capaces de producir los alumnos a 

partir de los viajes, visitas y entrevistas que han realizado. Así mismo, vale la pena rescatar cuáles 

son los procesos que más han entusiasmado a los estudiantes y qué productos de evaluación re-

flejan mejor las pasiones que han puesto en ello. El siguiente punto necesariamente pasa por re-

visar lo que ocurre con los alumnos con sus intereses en el estudio de la Historia de la Psicología, 

una vez que ellos dejan atrás la universidad. Qué actividades les han convocado a colaboraciones 
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futuras y extra universitarias, y si alguna de ellas le ha ayudado a definir sus objetos de interés de 

investigación en el posgrado. Por lo anterior, la última discusión a detenerse para su análisis, 

resulta necesariamente la revisión de cuál es el compromiso que los egresados de la asignatura 

adquieren para hacer Historia de la Psicología en el presente y cómo entender este quehacer his-

tórico. En qué medida las evaluaciones y demás materiales de evidencia dan cuenta del proceso 

de cambio de los estudiantes y en qué puede constatarse el mismo. Esto es importante porque de 

por medio está también el señalar qué aspectos del curso tienen qué tipo de continuidad en subsi-

guientes asignaturas y cerrar esta reflexión proponiendo algunas claves para descifrar hacia dónde 

apunta el futuro de la enseñanza de la Historia de la Psicología en México. Queremos compartir 

con la audiencia, la experiencia de impartir la clase, de repensar las actividades y los contenidos 

y temas, pero también nos interesa compartir los aprendizajes que hemos conseguido en el pro-

ceso de transmitir a los alumnos nuestra pasión por el pasado de la disciplina y por la formación 

de los estudiantes. 

Palabras clave: Diseño pedagógico, universidad, enseñanza, historia, psicología. 

¿Logró internacionalizarse la historia de la psicología? La investigación latinoamericana 
como “periferia” 

Victoria Molinari 

Maia Nahmod 

Sebastián Matías Benítez 

Florencia Adriana Macchioli  

Luciano Nicolás Garcia  

Sebastián Carreño  

Universidad de Buenos Aires 

En el presente trabajo nos proponemos abordar el problema de la relevancia de los estudios 

históricos sobre las disciplinas “psi” en América Latina a partir de las investigaciones de circula-

ción de saberes, particularmente las relaciones centro-periferia y los estudios poscoloniales. En 

los últimos años hemos asistido a un intento de descentralización del eje noratlántico que ha dado 

como consecuencia un mayor interés en las investigaciones de historia de las disciplinas psi en 

América Latina. Aun así, vale la pena preguntarse si esa mirada guarda ciertas notas de exotismo 

o qué lugar ocupan las investigaciones “periféricas” en las regiones centrales de producción de 

conocimiento o en las mismas periferias.Los estudios poscoloniales de la historia permiten un 

análisis de las distintas negociaciones y juegos de poder en la circulación del conocimiento, de-

mostrando ciertas desigualdades en ese proceso. De este modo, diferentes investigaciones 

(Chakrabarty, 2008; Raj, 2013) han mostrado que, en la adaptación de teorías y prácticas, los 

procesos de recepción manifiestan ciertas resistencias y negociaciones a pesar de que la agenda 

de problemas a investigar, y el modo de hacerlo, esté pautada por países que tradicionalmente han 

funcionado como centros productores de conocimiento. Esto dependería no solo de las diferencias 

en el lenguaje, sino también de aquellos cambios necesarios para perseguir los diferentes objetivos 

que en cada contexto se fueron desarrollando al producir conocimiento psicológico. Estos movi-

mientos denotan cierta agencia dentro de los países receptores en donde la aplicación nunca es 

una reproducción exacta de la original (Carson, 2014). Asimismo, la investigación sobre la rela-

ción entre centros y periferias ha puesto de relieve la posibilidad de un descentramiento de la 
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producción del conocimiento y una renovación de temas, procedimientos, etc. en función de los 

nuevos objetos estudiados en otras latitudes (Schwarz, 1995).Los escritos de L. Daston (2000), 

sobre la prominencia, la productividad, la incrustación y la emergencia o persistencia de ciertos 

problemas, objetos y técnicas de los saberes científicos aparecen como una herramienta episte-

mológica productiva para el análisis del contexto específico de América Latina. De esta manera 

podría nivelarse de algún modo la arena sobre la cual se juzga la relevancia de los problemas 

investigados alrededor del mundo. Si se conjuga esta mirada con las relaciones desiguales entre 

centros y periferias y el movimiento epistemológico que remarcan los estudios poscoloniales po-

demos considerar que en esas relaciones moduladas existen temas importantes para la historia del 

conocimiento científico más allá de las comparaciones y los exotismos.A pesar de que se consi-

dere a las periferias como entidades relativamente autónomas que pueden colaborar o dialogar 

entre sí, pareciera seguir siendo necesaria una legitimación desde los centros. Incluso aunque se 

busque una mayor independencia de las agendas que se imponen desde los centros productores 

de conocimiento, las políticas editoriales o los consensos idiomáticos remarcan las diferencias 

históricamente cimentadas. Es justamente por esto que deviene relevante problematizar los estu-

dios históricos sobre las disciplinas psi en nuestras latitudes. Si bien aún queda un camino por 

recorrer, el campo de la historia de la psicología fue ampliándose, particularmente en lo referido 

a los estudios sobre Latinoamérica y las especificidades de dichos contextos de producción (Alar-

cón, 2004; Castro-Tejerina, 2016; Fachinetti, Talak, Jacó-Vilela y Klappenbach, 2014; Gallegos, 

2016; García, 2014; García, Macchioli y Talak, 2014; González Rey, 2009; Klappenbach y Jacó-

Vilela, 2016; Macchioli et. al, 2017; Salas, 2014; Sánchez-Sosa y Valderrama-Iturbe, 2001; Ta-

lak, 2014; Torre, 2010).En este trabajo, entonces, se busca problematizar y poner en tensión el 

problema de la relevancia desde la clave de centro-periferia destacando que no se trata de una 

relación asimétrica fija, sino que es necesario indagar su circulación específica para dar cuenta de 

su constitución y sus cambios. En ese sentido, el aporte de los estudios poscoloniales se vuelve 

central en miras de poder sistematizar herramientas metodológicas en común que recuperen la 

dimensión productiva del análisis de los problemas historiográficos de las disciplinas psi en Amé-

rica Latina. 

Palabras clave: Historia de la psicología - Centros y Periferias - América Latina - Circulación del 

conocimiento. 

As clínicas públicas em São Paulo: um estudo exploratório sobre o campo da psicanálise 

Ana Bárbara Moreira Rossato 

Universidade Federal de São Paulo 

Este trabalho, inscrito no eixo temático 2 “História da psicologia, contextos culturais e 

contemporaneidade”, constitui parte da minha pesquisa de Iniciação Científica (financiada pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, processo 2020/07070-8), que objetiva 

analisar a trajetória social e intelectual dos psicanalistas que atuam nas clínicas públicas de psi-

canálise, projetos que oferecem atendimento psicanalítico gratuito em espaços públicos na cidade 

de São Paulo. Investigo as propriedades sociais e culturais dos agentes – os capitais herdados, a 

escolarização e estilo de vida – a fim de analisar em qual medida tais propriedades influenciam 

na escolha da psicanálise como área de profissionalização e, em seguida, nas disposições e estra-

tégias de atuação no campo da psicanálise – o que inclui a tomada de posição a favor de uma 
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prática psicanalítica alternativa à prática tradicional. Em segundo lugar, indico a importância das 

sociedades científicas e das escolas de formação na legitimação dos psicanalistas de rua, ou seja, 

sua função no campo da psicanálise – a despeito do discurso e da prática livre (do ponto de vista 

institucional) dos psicanalistas de rua – a fim de mostrar que há hierarquias entre as formações e 

as escolas no campo. Desta forma, interessa-me tanto o caráter relacional dos agentes entre si – a 

formação de redes e suas trajetórias – quanto as formas de legitimação da clínica pública no campo 

da psicanálise. Desde a recepção da psicanálise no Brasil, observa-se um embate entre os discur-

sos sobre seus usos e funções, encarnado por grupos sociais distintos, como médicos psiquiatras 

e intelectuais modernistas, que é constitutivo das oposições no campo. De um lado, uma visão 

médica ou científica dos saberes psi e, de outro lado, uma visão intelectualista da prática psicana-

lítica como ferramenta de interpretação de si e do mundo, embate esse que serve de base para a 

primeira hipótese da pesquisa: de que as clínicas públicas parecem inaugurar um terceiro polo 

militante, que questiona tanto a visão científica quanto intelectualista da psicanálise. Outra hipó-

tese adotada é que esses agentes – cuja heterodoxia questiona os pressupostos do atendimento 

clínico tradicional, ao tensionar noções como transferência, setting e o manejo do dinheiro na 

análise – pretendem, por um lado, afrontar os limites da relação profissional estabelecida pela 

clínica tradicional e, por outro lado, manifestar de forma mais ou menos inconsciente que são 

portadores de propriedades sociais e intelectuais dominantes. Essa ambivalência entre o questio-

namento e a subordinação às regras é o que permite adotar uma postura engajada e militante sem 

perder a credencial intelectual e científica. Essa investigação tem como metodologia principal a 

análise prosopográfica, ou seja, a análise de trajetórias coletivas, baseada na condução de entre-

vistas semiestruturadas e aplicação de questionários, bem como análise de fontes documentais 

que abrangem as escolas de formação, os currículos Lattes e as publicações em periódicos e outras 

mídias pelos agentes das clínicas públicas. Por fim, faço um acompanhamento com inspiração 

etnográfica de eventos virtuais organizados por instituições de psicanálise. Os dados levantados 

até agora, apesar de incipientes, mostram que a motivação política como justificativa de sua prá-

tica está associada ao alto capital cultural desses agentes, mas também às posições iniciantes, ou 

outsiders, na carreira. Como detentores de credenciais acadêmicas prestigiadas, certa parcela dos 

agentes atua na clínica pública de psicanálise como uma forma de associar à carreira de elite 

valores sociais; outra parcela, contudo, é jovem, em início de carreira e desprovida de credenciais 

legítimas no campo, o que impele a fazer das clínicas públicas uma forma de inserção profissional, 

angariando experiência e redes de contato.Assim, apesar de as clínicas públicas serem apresenta-

das como uma forma de organização da prática psicanalítica que nega as estruturas vigentes do 

campo, observa-se que a sua própria organização e reprodução depende de uma rede de contatos, 

de um capital social próprio dos círculos de psicanálise, aparentemente reproduzindo o caráter 

endógeno das sociedades de psicanálise. Essa homologia abre caminho para um questionamento 

sociológico a respeito dos limites da clínica pública como pretenso rompimento da lógica da psi-

canálise tradicional, mesmo que construindo outro modo de oferta terapêutica para o público, bem 

como a possibilidade de se analisar essa prática a partir da oposição entre estabelecidos e outsiders 

– típica das carreiras intelectuais estruturadas com base na acumulação do capital simbólico. 

Palavras-chave: Sociologia da psicanálise; Clínicas públicas; Trajetórias intelectuais; Campo da 

psicanálise. 
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Lesbianidade e homossexualidade nas Atas da Sociedade Psicanalítica de Viena: contri-
buições à historiografia da psicanálise 

Flávia Ripoli Martins 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

O pensamento psicanalítico sobre a lesbianidade e a homossexualidade surgiu em uma 

época marcada pela proliferação discursiva sobre este tema, protagonizada tanto pela psiquiatria 

oitocentista, quanto pelos pioneiros movimentos que reivindicavam direitos para a população 

LGBTQI+. Considerando a importância de compreender os contextos complexos e multifaceta-

dos que influenciaram o desenvolvimento da psicanálise, questionamos a redução do estudo da 

lesbianidade e da homossexualidade a dois horizontes comuns entre muitos pesquisadores: as 

leituras sistemáticas dos “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” que privilegiam a centrali-

dade da hipótese da contingência do objeto no edifício psicanalítico; e o entendimento de que, na 

obra freudiana, a lesbianidade e a homossexualidade se resumem a modalidades da vida pulsional. 

Embora verdadeiras, ambas as leituras não encerram a discussão sobre esse tema na história da 

psicanálise, como revela a vasta contribuição dos psicanalistas pós-freudianos para a patologiza-

ção dessas modalidades de gozo e a exclusão de homossexuais das instituições psicanalíticas li-

gadas à Associação Internacional de Psicanálise (IPA), ao longo de quase todo o século XX. En-

fatizando que a psicanálise, em seus primórdios, foi pensada, escrita e praticada por um impor-

tante grupo que, a partir de 1902, começou a se reunir semanalmente com Freud, consideramos 

fundamental pesquisar as produções destes autores – os primeiros psicanalistas – para aprofundar 

o entendimento do tema. Partindo destas considerações, o presente trabalho tem como objetivo 

estudar as inscrições do contexto social e epistemológico, dos países germânicos da virada do 

século XIX, no discurso dos primeiros psicanalistas sobre a lesbianidade e a homossexualidade. 

Utilizando como eixo norteador as Atas da Sociedade Psicanalítica de Viena, foi realizada uma 

pesquisa teórico-documental, analisando as convergências, as distensões e as rupturas no pensa-

mento desses autores, a partir de uma leitura que considerou os elementos heterogêneos e as in-

fluências dos diversos contextos sobre as produções psicanalíticas que versam sobre o tema entre 

os anos de 1900 e 1920. Os registros das Atas foram investigados do ponto de vista político, 

teórico e clínico e constatou-se a existência de inscrições contextuais na discursividade dos psi-

canalistas, na metapsicologia, na prática clínica e na organização do movimento psicanalítico. 

Observa-se como a formulação freudiana de sexualidade determinou a inserção da lesbianidade e 

da homossexualidade como assuntos de interesse dos primeiros psicanalistas, que, ao buscarem 

desenvolver as problemáticas da escolha de objeto e do desenvolvimento da libido, encontraram 

na escuta e pesquisa sobre esses sujeitos a possibilidade de investigar dimensões internas da teo-

ria, prática que colocou a lesbianidade e a homossexualidade no lugar de objetos de estudo da 

psicanálise. Analisa-se como, por influência da psiquiatria e por consequência desta conduta, as 

lésbicas e os homens homossexuais se tornaram, para os primeiros psicanalistas, um bloco hege-

mônico de sujeitos, cujo gênero do objeto de desejo era tomado como fator determinante de todos 

os aspectos de suas personalidades, invariavelmente subscritos a essa característica fundamental. 

Investiga-se como a crença de que a lesbianidade e a homossexualidade teriam uma natureza 

singular corroborou com a proliferação de teorias etiológicas sobre estas orientações sexuais, as 

quais postulavam a sexualidade como inconsciente, afirmando que a escolha de objeto só pode 

ser compreendida em análise, a partir da associação livre. Examina-se o espaço de escuta para as 
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lésbicas e os homens homossexuais fundado nessa proposição, a partir das tensões entre a oferta 

da possibilidade de instaurar uma discursividade sobre o desejo e os atravessamentos das crenças 

dos primeiros psicanalistas na escuta dessa população. Discute-se os impactos do contexto social 

e epistemológico de surgimento da psicanálise sobre a lesbianidade e a homossexualidade nas 

práticas do movimento psicanalítico e nos conceitos desenvolvidos inerentemente ao estudo desta 

questão, demonstrando como os discursos dos primeiros psicanalistas são produtos do tensiona-

mento entre o potencial transgressivo das formulações sobre inconsciente e sexualidade e do lugar 

social ocupado pelas lésbicas e pelos homens homossexuais no território e tempo histórico de 

surgimento da psicanálise. 

Palavras-chave: Lesbianidade; Homossexualidade; Primeiros Psicanalistas; História da 

Psicanálise. 

A história de um objeto de pesquisa e um objeto de pesquisa na história: a resolução 
01/99 do Conselho Federal de Psicologia e seus opositores 

Leandro Santos Groba 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Essa apresentação aborda do meu trabalho de doutoramento, que tem como objeto a história 

da resolução 01/99 do Conselho Federal de Psicologia e seus opositores. Este trabalho se encaixa 

no Eixo 2 deste evento por debater a recepção e circulação da resolução 01/99, a partir de uma 

análise histórica do contexto sociocultural de seu surgimento, 1999, até o ano de 2020. Na apre-

sentação será exposto o objeto, o campo e as fontes da pesquisa, dando ênfase para a análise das 

singularidades do trabalho dentro do campo da história do tempo presente que apareceram no 

decorrer desta pesquisa. Com essa apresentação, busco debater questões metodológicas pertinen-

tes ao trabalho neste campo. A denominação história do presente coexiste com outras denomina-

ções que têm recortes localizados na contemporaneidade, como história imediata, história con-

temporânea, história recente e história atual, todas guardam semelhança no fato de terem o pas-

sado próximo como objeto de seus estudos. O tempo presente inclui dimensões pulsantes como: 

processo histórico marcado por experiências ainda vivas, com tensões e repercussões de curtos 

prazo; sujeitos históricos ainda vivos e ativos; e produção de fontes históricas inseridas nos pro-

cessos de transformação em curso. Não é incomum que o pesquisador seja tomado por um senti-

mento de urgência de aprofundamento frente a determinados acontecimentos que, apesar de pa-

recerem que aprofundam a inteligibilidade do objeto de estudo, afastam o pesquisador deste. É 

possível analisar esse sentimento de urgência por dois fatores, o primeiro diz respeito ao envolvi-

mento do pesquisador com o seu objeto. Sabe-se que cada vez mais a ciência tem se afastado da 

crença na distinção entre o sujeito e o objeto, entre a pessoa que pesquisa e a coisa pesquisada. 

Aquilo que se toma como objeto de pesquisa é a continuação da pessoa que estuda, não havendo 

assim o pressuposto de neutralidade, mas antes uma identificação. A transformação da curiosi-

dade pessoal do pesquisador em uma questão de pesquisa implica em um processo deliberado de 

formação de critérios artificiais para circunscrever um objeto de interesse em um objeto de pes-

quisa. A peculiaridade de termos um objeto no campo do tempo presente implica termos o cons-

tante aparecimento de novas informações que provocam novas reflexões, urgências a serem in-

vestigadas. É possível, que para justificar a necessidade de estudar esses acontecimentos, o pes-

quisador compreenda-o como imprescindível para a compreensão do seu objeto, mas na verdade 
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esse acontecimento está ligado àquele interesse pessoal de onde se originou o objeto de pesquisa. 

O segundo fator que ajuda a pensar esse sentimento de urgência, diz respeito à constante produção 

de novas fontes no decorrer do trabalho. Nesse particular, é possível desdobrar essa questão em 

dois outros pontos, um mais teórico e outro de natureza prática, metodológica. O primeiro se liga 

àquilo que se almeja quando se investiga um objeto pelo prisma de sua história, o que se pretende 

obter, buscando tornar mais compreensível um objeto de pesquisa, trabalhando com sua história? 

Seria a busca da situação de origem? Essa busca pela origem tem contas a pagar às ciências natu-

rais, mais especificamente ao evolucionismo, que, entre outras coisas, compreende a vida como 

um desencadeamento das coisas mais simples para as coisas mais complexas, sendo possível, 

portanto, compreender a origem de algo interrogando sua história, vista aqui como evolutiva. 

Nesse trabalho, a opção por estudar, a partir de uma perspectiva histórica, visa operar uma função 

específica, que é a desnaturalização da situação atual visando compreender melhor as transfor-

mações ocorridas ao longo do tempo. Seguindo, o problema de natureza prática se liga a quanti-

dade de fontes atualmente disponíveis para consulta a respeito do objeto deste trabalho. À pri-

meira vista, essa constatação parece mais ajudar do que atrapalhar o trabalho. Entretanto, fontes 

não devem ser urgentes, como se quanto mais fontes, mais próximo de uma compreensão da causa 

primeira do dilema de pesquisa, fontes devem ajudar a informar sobre o objeto que se pretende 

estudar. Essa apresentação tem por objetivo refletir sobre questões metodológicas específicas de 

trabalhos no campo do tempo presentes, mas que podem ser pensadas para outros campos meto-

dológicos. O tema apresentado tem o potencial de ajudar os pesquisadores a se orientarem dentro 

de seus trabalhos, para que o debate acerca da distinção entre o sujeito e o objeto não cai no lugar 

estéreo das obviedades. 

Palavras-chave: Resolução 01/99; História da psicologia; História do tempo presente. 

La utilización de caracterizaciones psicológicas y psicoanalíticas en el pensamiento social 
argentino: el caso de Américo Ghioldi 

Luis Alberto Moya 

Ana Elisa Ostrovsky 

Universidad Nacional de Mar del Plata 

Entre los años 1945 y 1955 el campo intelectual argentino se encontró inmerso en un debate 

respecto de la politización del mismo como consecuencia de factores externos, entre ellos: el fin 

de la Segunda Guerra Mundial, la eclosión de la Guerra Civil española y a nivel nacional, el 

ascenso del primer peronismo al poder. El peronismo constituye desde hace décadas un objeto 

privilegiado no sólo de la historia política sino del debate intelectual argentino. Este interés se ha 

manifestado en el ensayismo, la literatura y ha constituido un punto clave en la consolidación de 

diversos grupos de intelectuales. Sin embargo, mucho menos numerosas han sido las indagaciones 

acerca del espacio político no peronista, considerado históricamente como meramente reactivo a 

dicho proceso. La emergencia de este movimiento político dio lugar a un conjunto de ensayos 

sociales realizados por un grupo de intelectuales que, vinculados a la lucha antifascista, criticaban 

el modelo político y social del gobierno y la figura de Juan Domingo Perón y su esposa Eva 

Duarte de Perón. El historiador de las ideas Oscar Terán caracterizó al clima intelectual de la 

época como el divorcio entre los intelectuales y el peronismo. En esos escritos podemos encontrar 

la revitalización de una línea interpretativa de corte psicológico que había tenido lugar con los 
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intelectuales de la generación del ´80. En la misma, los autores, apelando a herramientas que 

mixturaron originalmente elementos del positivismo y el evolucionismo spencereano, habían es-

tudiado la psicología del ser nacional y el problema de las masas y las muchedumbres desde 

concepciones biológicas y sociales. Dicha tradición, que muestra amalgamados al género literario 

del ensayo y a las conceptualizaciones científicas, se empleó décadas más tarde en éste nuevo 

contexto social de mediados del siglo XX como una clave explicativa para comprender el fenó-

meno del peronismo y el ascenso de la nueva clase social de los trabajadores, que producto del 

proceso de industrialización habían migrado del campo hacia la ciudad en búsqueda de trabajo en 

la naciente industria. En consonancia con las críticas realizadas por distintos pensadores del mo-

mento, el intelectual socialista Américo Ghioldi, considerado por el sociólogo e historiador Carlos 

Altamirano como uno de los representantes más importantes del antiperonismo dentro del campo 

intelectual, comenzó a escribir una serie de ensayos y conferencias referidos al ser nacional, la 

identidad argentina y los problemas que atravesábamos como país. Entre esos diversos desarrollos 

recuperaba la dicotomía sarmientina entre civilización y barbarie e introducía elementos del psi-

coanálisis freudiano y, particularmente del psicoanálisis cultural de Erich Fromm. Su ensayo Al-

pargatas y libros en la historia argentina, es un libro que reúne cuatro conferencias dictadas a fines 

de 1945 en la Liga de Educación Política presidida por la socialista Alicia Moreau de Justo, tam-

bién La Argentina tiene miedo de 1953, donde analiza la historia argentina tomando dichos ele-

mentos psicodinámicos y vinculando el éxito del peronismo al totalitarismo, el fascismo y el 

miedo a la libertad. Partiendo de lo mencionado precedentemente, en el presente trabajo analiza-

remos dicha obra como un ejemplo de recepción del psicoanálisis en el ensayo social de los 

años´50 en Argentina mostrando la particularidad del dicho género científico-literario y su clara 

vocación programática y política. El empleo de nociones psicoanalíticas se estudiará en el marco 

de las herramientas conceptuales que los intelectuales del momento tenían como formas de com-

prender la identidad nacional, el fenómeno del peronismo y nuestra propia historia. 

Palabras clave: Historia – Psicoanálisis – Ensayo de interpretación – Peronismo – Argentina. 

A cultura em questão: O pensamento Freudiano, a crítica de Nietzsche e a história do 
movimento psicanalítico 

Mauro da Silva de Carvalho 

Universidade Estácio de Sá 

Considerado uma das grandes referências para diferentes áreas do conhecimento, o livro 

Mal-Estar na Cultura de S. Freud figura como obra seminal para a compreensão de diferentes 

aspectos do contemporâneo. Fato pouco explorado, no entanto, é a influência confessa dos prin-

cipais aspectos da teoria de C. Darwin, o primeiro conduz, no decorrer da obra, a um cenário onde 

o homem, tornado expectador do processo civilizatório, deve se adaptar a um mundo que, a des-

peito de seu querer, funciona de forma independente e descolada dos anseios humanos. Aceito 

como um paradigma pela psicanálise, esta formulação inspirou, no decorrer da história da psica-

nálise no Brasil, uma certa postura de neutralidade (em especial pelas sociedades psicanalíticas 

tradicionais) ante ao contexto histórico político de seu tempo, como, por exemplo, na polêmica e 

repercussão das denúncias, surgida nos anos de 1980, de que pessoas vinculadas ao campo psica-

nalítico estariam vinculadas ao aparato de torturas, criado durante a ditadura militar brasileira e 

que ensejaram um estado de crise ante ao posicionamento das instituições formadora envolvidas 
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no processo. Pouco lembrado, no entanto, F. Nietzsche em sua Genealogia da Moral (em obra 

anterior a de Freud), utilizará o pensamento de Darwin de forma avessa ao mesmo, colocando o 

homem como protagonista do processo cultural e da história de seu tempo. A despeito das inú-

meras ilações sobre a influência da obra de Nietzsche no Mal-estar na Cultura, não se pode negar 

que apesar do desenvolvimento e desfecho destas duas obras serem distintas, no cerne de ambas 

reside uma similaridade em torno das proposições sobre a cultura e sobre a teoria do sujeito e que 

podem ser percebidas na ideia de civilização como um mal necessário (Freud) ou como uma 

Grande Doença (Nietzsche) a ser combatida. Esta aproximação temática nos permite interrogar, 

por interpolação, as premissas freudianas sobre o social, a partir dos pontos de convergência e 

dissonância entre estes saberes, proporcionando um ponto de vista singular, capaz de questionar 

não só as posturas historicamente assumidas pelo movimento psicanalítico, mas também a forma 

como esta teoria fora apropriada por parte de seus integrantes. Fruto das discussões presentes na 

tese de doutoramento recém defendida (O Niilismo de Nietzsche e o “Mal Estar” de Freud: Duas 

teorias do Sujeito e os Desafios da Clínica na Contemporaneidade), este trabalho tem como obje-

tivo interrogar o saber Freudiano sobre o social em sua formulação primeira, ou seja, no momento 

de sua construção, trazendo a discussão as possibilidades e escolhas do pensador vienense a partir 

da interlocução teórica com o pensamento nietzschiano, de forma a refletir não só sobre os posi-

cionamentos da psicanálise quanto a questões crucias de seu tempo, mas também a forma como 

historicamente estes discursos foram abordados e discutidos como verdades inerentes. Partindo 

deste contexto, pretende-se abordar a hermenêutica dos discursos freudianos sobre a cultura e 

como estes foram apropriados e serviram de argumento por aqueles que lhe seguiram, trazendo a 

cena não só possibilidades distintas de análise dos mesmos, mas também os jogos de poder que 

se engendram a partir da aceitação inconteste de suas premissas, tornando possível interrogar os 

diferentes posicionamentos sobre o social e a política pelo movimentos psicanalíticos a partir da 

crítica aos fundamentos teóricos que a princípio lhe serviram de suporte. 

Palavras-chave: Cultura; Sigmund Freud; Friedrich Nietzsche; História; Psicanálise. 

Investigação acerca da constituição do agente enquanto sujeito: a illusio na obra de Pi-
erre Bourdieu 

Bruno Vinícius Borges de Seabra Santos 

Universidade Estadual Paulista 

Obstante à noção de agente como mero reprodutor das consciências cognoscentes, produ-

zidas pelo mundo social, Bourdieu concede abertura ao diálogo entre as fundações objetivas e 

subjetivas que compõem a inserção do indivíduo – repensado em sujeito – nas questões simbólicas 

idiossincráticas de cada campo social. A partir do esforço de compreender os sistemas perceptivos 

de constituição do habitus, aborda uma grande quantidade de conceitos que visa dar conta da 

manifestação de desejo por reconhecimento dos agentes, enquanto dominantes e dominados, sub-

metidos ao capital simbólico e mantidos pela violência compartilhada de procura por obtenção do 

mesmo. Ao passo que avança na compreensão dos mecanismos envolvidos na introjeção das pre-

disposições sociais, Bourdieu elabora uma teoria que procura compreender a relação dos indiví-

duos dentro de microcosmos que, apesar de terem seus princípios próprios de funcionamento, 

possuem premissas comuns pré-existentes à inserção de participação do agente. No entanto, não 

se pode afirmar que os indivíduos são meros reprodutores do contexto social, uma vez que o 
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desejo de participar do jogo de cada campo não se apresenta como mero fator da vontade indivi-

dual, mas de relação com a história objetificada do meio, responsável por imputar por via da 

violência simbólica, o desejo constante por reconhecimento. Quando um agente se insere em um 

campo, as regras, o capital e os objetivos compartilhados já se encontram existentes na sua estru-

tura. Bourdieu afirma que essa dimensão do investimento passa pela via do inconsciente, o qual 

define como um esquecimento da história, em que a dimensão simbólica se constitui através da 

falha de reprodução de uma memória determinante da historicidade. Há, portanto, algo de não-

perceptível nas relações pré-estabelecidas por esses espaços sociais. Os agentes, por conseguinte, 

passam a reproduzir uma lógica de competição dentro de um jogo que dispõe de recursos desi-

guais (capitais), mas que têm como possibilidade a ascensão em seu interior, através do aumento 

de reconhecimento. Os agentes investem nas coisas a fazer, diante da concorrência pela acumu-

lação de capital simbólico sob diversas formas. À vista disso, o jogo não se estrutura como mera 

disposição de papéis, segundo Bourdieu, existe uma relação entre a estrutura das esperanças ou 

das expectativas constitutivas de um habitus e a estrutura das possibilidades constitutivas de um 

espaço social, as probabilidades se tornam determinantes para o agente dotado do sentido do jogo. 

O presente trabalho visa compreender o que motiva o agente a se envolver e investir no jogo 

social. Para tentar dar conta dessa questão, Bourdieu introduz em seus últimos escritos o conceito 

de illusio. A partir dessa discussão, nos deparamos com um problema: previsto pelo próprio so-

ciólogo, da possibilidade de uma primeira forma de illusio: a illusio originária. A gênese dessa 

primeira forma é o universo familiar, onde os jogos sociais se apresentam como mais sensíveis a 

um campo com características específicas. A criança é um ser condenado a ser definido em sua 

verdade pela percepção dos outros e os agentes não nascem como seres moldados para determi-

nados interesses, uma vez que a memória genética não é determinante no comportamento em uma 

cultura específica, pois são as pulsões que obtêm a primazia da conformação das ações e das 

condutas e dependem dos arranjos dos campos sociais. É somente por uma série de transações 

insensíveis, de compromissos semiconscientes e operações psicológicas (projeção, identificação, 

transferência, sublimação etc.), socialmente encorajadas, que tais disposições da infância se tor-

nam disposições específicas dos campos. Elas começam desde cedo, em razão do trabalho de 

socialização das pulsões, apoia-se numa transação permanente na qual a criança admite renúncias 

e sacrifícios em troca de provas de reconhecimento. A questão colocada, é a de que essa troca não 

passa pelas vias tradicionais da cognoscência, uma vez que é mais carregada de afetividade. O 

fatum familiar exerce o papel de impor um conjunto de vereditos, positivos e negativos, para a 

criança, vereditos aqui representados nessa figura do pai. É o conjunto de censuras silenciosas 

impostas como ordem moral, com poderoso efeito de coerção por estarem sobrecarregadas de 

desejo e, graças ao recalque, enfurnados no que há de mais profundo no corpo, sob a forma de 

culpabilidades, de fobias. O princípio do interesse no jogo (illusio) se inicia nessa relação dóxica 

de pertencimento a um campo, que se funda pela violência do afeto e molda as disposições futuras 

para ajustamento aos campos. 

Palavras-chave: Illusio; Bourdieu; Inconsciente; Psicologia Social. 

Psicologia Crítica: as contribuições de Dante Moreira Leite 

Gervásio de Araújo Marques da Silva 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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Este trabalho é um resgate de Dante Moreira Leite e a sua obra O caráter nacional brasi-

leiro: história de uma ideologia, apontando suas contribuições para a Psicologia Crítica brasileira. 

A maior parte das primeiras elaborações do pensamento crítico na psicologia brasileira surgiram 

no âmbito da psicologia social. É hegemônica a narrativa histórica de que as perspectivas críticas 

na psicologia e na psicologia social brasileira surgem depois da chamada crise da psicologia social 

ou crise da psicologia. A crise iniciou na Europa na década de 1960, quando psicólogos sociais 

denunciaram o caráter ideológico e reprodutor do status quo da psicologia social estadunidense e 

chegou ao Brasil na década de 1970, com psicólogas (os) questionando a artificialidade da meto-

dologia experimental, o individualismo e o ahistoricismo da concepção de ser humano, a neutra-

lidade científica e a irrelevância social. A obra O caráter nacional brasileiro é fruto da tese de 

doutorado de Dante defendida em 1954 na FFCL-USP e depois publicada como livro. Os questi-

onamentos do período de crise e suas respostas fazem parte do que hoje se chama de Psicologia 

Crítica e muitas de suas proposições estavam presentes na obra de Dante. No entanto, o autor é 

geralmente esquecido enquanto importante referencial da Psicologia Crítica. O objetivo geral 

deste trabalho é resgatar as contribuições da obra O caráter nacional brasileiro para a Psicologia 

Crítica no Brasil. Os objetivos específicos são: (1) analisar as críticas presentes na obra de Dante; 

(2) investigar a relação entre a obra e a realidade social do país; e (3) apontar as contribuições da 

obra para a história da psicologia latino-americana. A fundamentação teórica-metodológica é a 

pesquisa histórica. Fazer História Social da Psicologia é questionar a arrumação das exposições, 

problematizar a valorização de determinado objeto em detrimento de outros, desarrumar as orde-

nações, desnaturalizar ideias estabelecidas e questionar fatos emblemáticos da História da Psico-

logia. A sua necessária desnaturalização requer o questionamento e superação das opções histó-

ricas majoritárias. A obra critica as teorias do caráter nacional, demonstrando que são ideologias, 

e não teorias científicas: “não resistem a uma análise objetiva mais rigorosa, e parecem revelar 

formas explícitas ou disfarçadas de preconceito contra estrangeiros, bem como exaltação da pró-

pria cultura”. Dante historicizou como as características psicológicas atribuídas ao Brasil (e seu 

povo) pelos intelectuais brasileiros no período de 1880, até a década de 1940, são ideologias do 

caráter nacional. A ideologia do caráter nacional brasileiro teve dois momentos, no primeiro (de 

1880 a 1930) foi sustentada por teorias raciais e no segundo (de 1930 até a década de 1940) por 

teorias culturais. A ideologia do caráter nacional brasileiro sustenta uma visão pessimista do Bra-

sil e do seu povo como atrasados ou inferiores, ora devido à sua formação racial e ora devido à 

sua formação cultural. Esta ideologia foi superada na década de 1950, quando intelectuais brasi-

leiros adotaram teorias econômicas para explicar o Brasil, demonstrando que o desenvolvimento 

econômico determina as outras características, e não o contrário. Proposições da Psicologia Crí-

tica são encontradas na obra de Dante, como, por exemplo: (a) crítica às teorias hegemônicas na 

Europa e EUA, em que analisou seus pressupostos e apontou os erros e insuficiências quando 

aplicados à realidade social; (b) utilização da análise de conteúdo para abordar seu objeto, a partir 

de uma perspectiva materialista e histórica, dispensando o modelo hegemônico da época, o mo-

delo experimental; (c) crítica à neutralidade científica; (d) preocupação com a realidade social do 

país, apontando a historicidade dos problemas; (e) compromisso com as maiorias populares, ao 

demonstrar a ideologia das teorias de sustento do status quo da classe dominante; (f) combate ao 

preconceito, demonstrando a falta de base científica da teoria do caráter nacional brasileiro e que 

é uma teoria preconceituosa, pois, apresenta importantes considerações sobre a questão racial, ao 
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apontar a falsidade da ideia de democracia racial e o sofrimento da população negra, submetida à 

crueldade promovida pelo grupo dominante, que faz o negro desprezar e odiar “em si mesmo os 

sinais do que os outros consideram sua inferioridade”; (g) debate sobre ideologia, enquanto teorias 

não científicas que servem de justificativa para a classe dominante; e (h) a importância da cons-

cientização enquanto processo para a libertação de um povo e as ideologias do caráter nacional 

enquanto um impedimento à tomada de consciência. Resgatar as contribuições de Dante demons-

trou que nem toda psicologia brasileira era reprodutora das proposições teórico-metodológicas 

dos grandes centros hegemônicos. As formulações de Dante ainda são atuais e representam um 

importante referencial para a Psicologia e para o resgate da história da psicologia crítica latino-

americana. 

Palavras-chave: Psicologia crítica; Psicologia social; História; Dante Moreira Leite; Caráter 

nacional. 

Uma análise do Brasil de 2011 a 2020 sob a ótica do filme Gabinete do Dr. Caligari: 
a bipolarização da sociedade em função do "mito" Bolsonaro. 

Jeferson Fernandes Rodrigues 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

É possível explicar o Brasil e, a partir de quando, a crescente da extrema direita ganhou 

força? A investigação histórico-psicanalítica, a história do tempo presente e os personagens do 

filme “O Gabinete do Dr. Caligari” são os pontos de partida do presente trabalho. Quais os papéis 

dos personagens da película no contexto do país e onde estamos enquanto sociedade/espectadores 

nesse grande hospício/circo que se instaurou? A quem Césare se assemelha se ele é fruto da ima-

ginação doentia de Francis, um paranoico? Quem seriam nossos Francis, Césare e Dr. Caligari, e 

onde encontram eco com tanta clareza e tamanha paranoia? Nosso “hospício” seria o mesmo onde 

o bom Dr. Caligari agia para seus pacientes, mas teve seus hábitos duramente distorcidos por 

Francis? Será que nosso Césare é apenas uma fantasia de nossas neuroses? Esse déjà vu, que 

caminha entre o psíquico e o palpável, tem sido motivo de críticas a favor e contra tudo o que ele 

tem trazido a reboque dos grupos em disputa. É intrigante e instigante analisar como o movimento 

se fortaleceu nos últimos anos e seria preciso pensa-lo a partir da grande adesão por parte de 

pessoas simples que se tornaram tão amantes de um passado mascarado sob o ideal coletivo de 

sociedade perfeita, cuja característica mental mais representativa é Bolsonaro e seus discursos 

que celebram com ares de saudosismo e de apologia a ditadura civil-militar, numa visão da época 

em que “tudo era bom e não havia corrupção”. A legitimação histórica brasileira se liga ao que 

virá depois e ao que for entendido como vencedor/derrotado. Entender o que levou o Brasil a se 

tornar o que é e como a massa de comportamento gregário se comportará quando não mais tiver 

satisfeita suas necessidades, se mostrar ineficaz ou passar a vê-lo como um momento de fraqueza 

ou engano. A intersecção, o que a leva a massa perder sua individualidade/particularidade, que 

faz o heterogêneo sucumbir em detrimento do homogêneo, é o sentimento de invencibilidade, de 

aceitação, de fazer parte de algo num mundo exprimido por padrões e comportamentos que a 

oportunizou extravasar seus recalques e frustrações. Ela transferiu a ideia que a representasse em 

sua plenitude, como Francis fez em seu imaginário doente de querer matar sem assumir respon-

sabilidade e transferiu para Césare a obrigação de fazê-lo. Francis seria a imago narcisista, con-

servadora, autoproclamada moralista e cristã representada por Jair Bolsonaro, que se transforma 



Anais do XIV Encontro Clio-Psyché e 

IV Congresso Brasileiro de História da Psicologia História da Psicologia e suas críticas 

136 

 

em Césare e irá “matar” em nome de todos os desejos reprimidos e recalques que durante décadas 

foram mascarados pela utopia de uma sociedade pacífica, festeira e receptiva. O sanatório imagi-

nário de Francis se materializou no mundo real que elegeu o “mito”. Nosso Césare não é delírio 

de um Francis doente, mas a exaltação ou confirmação da doença paranoica de uma sociedade 

que se bipolarizou, que ultrapassou todo e qualquer limite de ponderação ou respeito às opiniões 

diferentes, seja de qual lado for a preferência. Bolsonaro é a manifestação do pensamento mate-

rializado nos anseios de um grupo que se identificou com sua postura. Os “desejos recalcados” se 

manifestam na massa, que se dilui por si só num discurso único, impelida a marchar rumo ao 

“futuro” de um país glorioso, de um passado de conquistas e riqueza que existe em seus discursos. 

Tornaram-se instintivas e primitivas em suas atitudes e as figuras de Césare, Francis e Caligari se 

fundiram num sanatório/circo onde o espetáculo da paranoia contagiou a todos. Desamparados e 

hipnotizados nesse sanatório por sonhos que caminham paralela e contrariamente, é possível ob-

servar a inconsciência dos atos que transformou a sociedade brasileira atual em personagens 

agindo como Francis em seus delírios, tendo vários “césares” a matar todo aquele que não lhes 

forem iguais. Essa impetuosidade obscena e agressiva permitiu automatizar seus partícipes. Ou-

trora simples figurantes no jogo do poder, agora decidem as regras do jogo e as jogam com todas 

as armas que possuem. Prevalece a vontade da massa, que se e torna instintiva e se despe de seu 

caráter de civilizado e tal qual a horda bárbara, ataca com violência e espontaneidade. Os delírios 

Francis são frutos da exigência de um grupo que clamava por preconceito, racismo, ódio, saudo-

sismo, revisionismo, apologia a um passado grandioso e uma história glamorosa de um Brasil 

próspero. Fantasioso para muitos, real para tantos outros, as cartas estavam sendo lançadas em 

meio a um país que navegava sob a uma pretensa calmaria. No entanto, Césare já estava “ma-

tando”, através de ameaças, ódio ao outro, justificando biblicamente seus atos e Francis, neuró-

tico, estava agindo nas sombras. Nas relações que envolvem massas, as diferenças são infinita-

mente maiores e resultam no sentimento de ojeriza que pode vir a ser insuperável, tal como foi ao 

longo da história. Essa aversão ao outro é o sentimento que ecoa no inconsciente das massas no 

Brasil. Essas hordas distintas são controladas por seus Césare, Francis e Caligari despoticamente, 

pois suas palavras, atos e verdades são idênticas e opositoras na mesma intensidade em ambos os 

lados, sendo frequentemente ser possível observá-las defendendo-os e atacando-os com vigor e 

lágrimas, tendo como base o discurso de estarem fazendo o melhor para o Brasil. As incertezas 

quanto ao futuro são mais certezas da insanidade atual do que a realidade da racionalidade. 

Palavras chaves: Jair Bolsonaro; Hospício; Brasil; História-psicanalítica. 

O Papel Estratégico do Sistema Conselhos de Psicologia na Reformulação da Agenda 
da Profissão 

Péricles de Souza Macedo 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Este trabalho tem como principal objetivo refletir sobre o papel que o Sistema Conselhos 

de Psicologia desempenhou na história da profissão no Brasil e o lugar estratégico que o Conselho 

Federal de Psicologia (CFP) ocupou na construção de uma nova agenda para a profissão. Nas 

duas últimas décadas, pode-se perceber uma forte influência das entidades da psicologia, sobre-

tudo, no que tange a uma agenda implicada e marcada pelas urgências da sociedade brasileira. O 

projeto do compromisso social da psicologia, inaugurado no início dos anos 2000, serviu de base 
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para reconfigurar a psicologia e a forma como essa profissão deveria se relacionar com a socie-

dade. A bandeira do compromisso social na história social recente da profissão redesenhou signi-

ficativamente a agenda que, até então, ocupava a profissão, fazendo a transição de um momento 

marcado por uma atuação tímida, solitária e a serviço dos interesses das elites dominantes do país, 

para uma atuação que pautava os interesses das maiorias populares e a defesa intransigente dos 

direitos humanos, como marca transversal de toda a atuação das autarquias que compõem o sis-

tema conselhos de psicologia. Parte-se do pressuposto de que a bandeira inaugurada pelo com-

promisso social e os desdobramentos advindos desse projeto cumpriram papel absolutamente re-

levante e estratégico na redefinição dos rumos da profissão e demarcou o seu papel perante a 

sociedade. Neste trabalho, entende-se a relação profissão-sociedade como pertencente a um 

mesmo âmbito, não sendo possível analisar a história de uma profissão de forma alheia à relação 

que esta estabeleceu historicamente com a sociedade na qual está situada. A disputa de projetos 

políticos tem marcado a história da psicologia no Brasil, alguns projetos advogam a possibilidade 

de uma profissão neutra e indiferente às demandas sociais, políticas, culturais e econômicas, uma 

psicologia neutra, apolítica e ahistórica, desconsiderando o histórico de inserção político-social 

da profissão e todos os avanços que essa inserção representou, e representa, na história deste 

campo profissional. Neste trabalho, defende-se a importância de a psicologia ampliar sua inserção 

social, via entidades, a exemplo dos Conselhos Regional e Federal de Psicologia, sendo essa uma 

das condições de projetar um futuro promissor, considerando que a relevância de uma profissão 

é mensurada pela capacidade desta de responder às demandas postas pela sociedade de modo 

eficaz e satisfatório. O referido projeto marcou um novo tempo na história da psicologia, inclu-

sive, sendo identificado por alguns historiadores da psicologia, a exemplo de Mitsuko Antunes, 

como sendo o terceiro momento da história da psicologia brasileira. Temáticas como direitos hu-

manos, políticas públicas, defesa de direitos de grupos minoritários, pautas LGBTs e racial, entre 

outras, ocuparam o centro da agenda da psicologia e definiram os rumos que a profissão tomou, 

estreitando cada vez mais sua relação com a sociedade. A instalação de uma comissão permanente 

de direitos humanos e a criação do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públi-

cas (CREPOP) constituem-se em importante marco na história da profissão e pode-se dizer que 

foram um divisor de águas na história da psicologia brasileira. Pretende-se com esta reflexão 

discorrer sobre esses pontos e problematizar o papel estratégico que o sistema conselhos teve na 

articulação da agenda da profissão e sua relação com a sociedade, bem como pensar as implica-

ções da atual conjuntura para o futuro da profissão no Brasil. 

Palavras-Chave: Compromisso Social; História da Psicologia; Sistema Conselhos; Profissão. 

Democracia e a construção discursiva de horizonte político de sociedade realizada pelo 
ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva: eleições presidenciais de 2002, 

2006 e de 2010 

Thamires Silva da Cruz 

Milena Wanderley Barros 

Frederico Alves Costa 

Universidade Federal de Alagoas 

Este trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla que se insere no campo interdisciplinar 

da psicologia política e que visa contribuir com reflexões críticas sobre a conjuntura política 
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brasileira. Mais especificamente buscamos, diante do fortalecimento da extrema-direita no Brasil, 

analisar a construção discursiva de horizonte político de sociedade realizada por ex-presidentes 

da República, que se elegeram nos últimos 30 anos, e problematizar como este horizonte favore-

ceu, ou não, o fortalecimento de discursos autoritários no Brasil. Objetivamos, assim, circunscre-

ver debates relevantes para o nosso contexto histórico referentes à construção da democracia. O 

trabalho que apresentaremos no evento teve por objetivo investigar a construção discursiva reali-

zada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos contextos das eleições presidenciais de 

2002, 2006 e de 2010. Metodologicamente, a partir de fontes documentais secundárias, construí-

mos uma discussão sobre a trajetória política de Lula e do PT, focalizando articulações políticas 

e mudanças discursivas. Posteriormente, articulando esta contextualização com fontes documen-

tais primárias, delimitamos as demandas sociais presentes no discurso de Lula e discutimos o 

modo como foram articuladas em torno de um horizonte político de sociedade. Realizamos a 

análise tendo como referencial teórico a Teoria Democrática Radical e Plural, desenvolvida por 

Ernesto Laclau e por Chantal Mouffe. Para a análise do horizonte político de sociedade buscamos 

delimitar no discurso de Lula elementos considerados fundamentais por Laclau para a compreen-

são do povo como uma lógica política: a) demandas sociais; b) a articulação entre estas demandas, 

a partir da lógica da equivalência ou da lógica da diferença; e c) o estabelecimento de fronteiras 

políticas (nós x eles), a partir da noção de antagonismo. Para a análise de como a construção 

discursiva de horizonte político produzida por Lula favoreceu ou não o fortalecimento de discur-

sos autoritários no Brasil, consideramos o conceito de democracia, entendida por Laclau e por 

Mouffe, como uma forma de sociedade caracterizada pela indeterminação e por disputas políticas 

relativas aos modos de constituição da ordem social. Podemos conceber que Lula construiu, desde 

a eleição presidencial de 2002, uma cadeia alternativa entre a cadeia petista tradicional, baseada 

na defesa de demandas de sindicatos e de diferentes movimentos sociais progressistas, e a cadeia 

neoliberal, representada naquele momento, sobretudo, pelo PSDB, tornando equivalentes, deman-

das até então concebidas como antagônicas. Embora o PT enfrentasse impasses colocados prin-

cipalmente pelo PSDB, parlamentares da oposição, mesmo à direita, alinhavam-se ao partido para 

aprovação de alguns projetos, práticas sociais caracterizadas por estratégias de aliança. Com a 

construção de uma cadeia equivalencial alternativa, Lula venceu duas eleições presidenciais e 

teve uma terceira vitória quando Dilma foi eleita, em 2010. A análise da construção discursiva de 

horizonte político implica também entender o modo que as fronteiras políticas foram estabeleci-

das. Neste sentido, podemos considerar que Lula legitimava seus adversários no âmbito do debate 

político, prevalecendo uma relação agonística. Por um lado, podemos compreender que a cons-

trução de uma cadeia alternativa pelos governos Lula, favoreceu a construção de um horizonte 

democrático no país, uma vez que: a) permitiu a expansão de direitos e de atores sociais na esfera 

pública; e b) respeitou a legitimidade dos opositores. Por outro lado, a cadeia lulista ao buscar um 

consenso de centro (consenso entre centro-esquerda e centro-direita) contribuiu para que outras 

fronteiras políticas fossem visibilizadas na sociedade brasileira em contraposição a este consenso. 

Pela esquerda, pudemos ver que parte da esquerda, que se manteve antagônica a demandas neo-

liberais que historicamente o PT também era antagônico, se distanciou do PT, como é o caso do 

PSOL. Pela direita, pudemos ver nos últimos anos o fortalecimento da extrema direita, tendo seu 

representante Jair Messias Bolsonaro vencido a eleição presidencial de 2018. Concebemos que 

este trabalho se enquadra no eixo 2 do evento em razão de abordar um tema central de 
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investigação para a história social da psicologia: a análise, a partir de uma perspectiva psicopolí-

tica, sobre articulação entre a produção discursiva num determinado contexto histórico e a demo-

cracia. Fontes de financiamento: UFAL; FAPEAL 

Palavras-chave: Democracia; Horizonte político de sociedade; Governo Lula; Extrema-direita; 

Brasil. 

História da Psicologia educacional no Brasil: uma análise da presença da Psicologia na 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP) 

Ana Caroline de Souza Cassini 

Sérgio Domingues 

Centro Universitário de Viçosa 

A presente pesquisa investiga a História da Psicologia educacional no Brasil por meio da 

análise da Revista “Brasileira de Estudos Pedagógicos” (RBEP), veículo oficial do governo bra-

sileiro e importante fonte de difusão de pesquisas educacionais no país. A pesquisa, em anda-

mento, irá analisar todos os números da revista de sua criação, em 1944, até o ano de 2019, vi-

sando compreender a influência da Psicologia nas práticas pedagógicas que marcaram o campo 

educacional brasileiro nos últimos 75 anos. Nesse momento serão apresentados os resultados pre-

liminares da pesquisa, que corresponde à análise do volume 1, número 1, de 1944, ao volume 34, 

número 80, de 1960. A Psicologia e a Educação são campos disciplinares distintos, mas que his-

toricamente possuem interesses intelectuais comuns por áreas como desenvolvimento e aprendi-

zagem, a relação entre esses campos é profícua, sendo a Psicologia considerada base dos funda-

mentos científicos da Educação. A justificativa da pesquisa consiste em analisar o modo como 

diferentes discursos educacionais foram influenciados por conceitos provenientes da Psicologia, 

o objetivo é investigar a recepção de teorias psicológicas na “Revista Brasileira de Estudos Peda-

gógicos” (RBEP), a fim de compreender as relações históricas entre a Psicologia e o campo edu-

cacional no Brasil, identificando o espaço ocupado por temas e autores proveniente da Psicologia. 

A fundamentação teórica da pesquisa está baseada no conceito de recepção de teorias psicológi-

cas. A metodologia empregada consistiu de um estudo bibliométrico desenvolvido através da 

identificação de temas relacionados à Psicologia. Foi realizada a extração e análise das citações, 

as quais foram submetidas a uma análise de conteúdo. Foi realizada a organização geral das cita-

ções identificadas e identificadas as categorias: (1) conceitos psicológicos; (2) temas em Psicolo-

gia; e (3) instrumentos de avaliação psicológica. Além das categorias identificadas, também bus-

cou-se identificar os autores citados. No período de 1944 a 1960 foram identificados 91 artigos 

com temas relacionados à Psicologia, se fazendo presente nas discussões sobre os conceitos psi-

cológicos de inteligência e nível mental; e os temas identificados foram: comportamentos tidos 

como não habituais; desenvolvimento psíquico infantil; orientações metodológicas da psicologia 

na infância; diferenças individuais; desenvolvimento da personalidade; problemas na adolescên-

cia; psicologia escolar; diagnóstico psicológico; realização de avaliações psicológicas; e psicolo-

gia organizacional. Entre os instrumentos de avaliação psicológica foram identificados os testes 

de Binet-Simon, Binet-Terman, Test mental de KOS, Labirinto Manual de Rey, teste de Terman, 

teste de Fay, teste CAVD; National Intelligence Teste, testes ABC de Lourenço Filho, Otis Clas-

sification Test, teste de Winckler, teste de Leipzing, Teste de redação, Teste P.M.K. Foram iden-

tificados 12 artigos que discutem a avaliação psicológica para mensurar inteligência, 
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homogeneização de classes escolares, estudos de validade e fidedignidade; 8 artigos sobre perso-

nalidade; 6 artigos sobre orientação profissional, processo de seleção de profissionais; 6 estudos 

sobre Psicologia Escolar e métodos psicopedagógicos; 5 artigos sobre nível mental e inteligência; 

3 textos que discutem psicopatologia e desenvolvimento psíquico; 4 textos sobre deficiência física 

ou intelectual; e 3 textos sobre diagnóstico. Foi possível identificar a influência de teorias psico-

lógicas na discussão de assuntos como desenvolvimento, diferenças individuais e processos cog-

nitivos. Dentre os autores mais citados estão: Binet, citado em 21 artigos; Claparèd em 20; Freud 

em 16; Piaget em 13 artigos. Os dados preliminares da pesquisa permitem identificar que as pu-

blicações da RBEP, no período de 1944 a 1960, foi marcado pelos estudos sobre inteligência e 

sobre a escola nova, além de haver destaque para temas relacionados a personalidade, psicopato-

logia e ajustamento. A sequência da pesquisa permitirá investigar a hipótese de que os temas 

identificados foram apropriados pela lei que regulamentou a Psicologia enquanto ciência e pro-

fissão no Brasil em 1962, reforçando a importância da recepção da Psicologia pelo campo educa-

cional para o reconhecimento da mesma enquanto profissão no país. 

Palavras-chave: História da Psicologia; Educação; Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos; 

Análise. 

Ellen White e a psicologia na passagem do século XIX-XX: reflexões iniciais 

Hugo de Nilson Damasceno 

Ana Maria Jacó-Vilela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

O presente tema decorre do meu projeto de tese de doutoramento atualmente em curso no 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da UERJ, onde sou orientado pela Profª. Drª. 

Ana Maria Jacó-Vilela, coordenadora do Laboratório de História e Memória da Psicologia Clio-

Psyché, órgão do Instituto de Psicologia da UERJ (IP-UERJ). O objetivo geral dessa pesquisa é 

investigar como a psicologia esteve presente nas obras de Ellen Gould Harmon White (1827-

1915), escritora americana considerada uma das fundadoras do movimento religioso conhecido 

como Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD). Sua bibliografia versa sobre diferentes temas, tais 

como educação, saúde, teologia e psicologia. Os fiéis adventistas a têm como profetisa e suas 

obras, até hoje, são consultadas e estudadas por eles. Deste modo, pretende-se analisar, também, 

o que Ellen White compreendeu e divulgou como sendo a psicologia, bem como a relação entre 

a psicologia e a religião em sua bibliografia, entre outras questões pertinentes ao tema do projeto. 

O interesse por este tema decorre de minha situação particular, adventista praticante e, ao mesmo 

tempo, interessado na história e nas apropriações da psicologia. Para desenvolver este projeto, 

inicialmente, realizamos a revisão de literaturas referentes às diferentes abordagens de psicologias 

de meados do século XIX até princípios do século XX, período em que Ellen White viveu. Dis-

correr sobre as compreensões de psicologia desse período será relevante para identificar se Ellen 

White, ao falar de psicologia, estava se referindo ao senso comum da época ou se estava discor-

rendo sobre as propostas de psicologia desenvolvidas em universidades, hospitais e escolas, por 

exemplo. Considerando que, além de escritora, Ellen protagonizou o movimento fundacional da 

IASD, nos Estados Unidos, passamos a nos questionar como se deu esse processo, o que culminou 

em uma investigação histórica da fundação desta igreja. Diferentes autores ressaltaram a partici-

pação de Ellen White na fundação de tal denominação, sobretudo a sua atuação entre os fiéis 
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adventistas como conselheira sobre os mais variados temas – dentre os quais a psicologia. A partir 

de um dos referenciais teóricos acerca da história da IASD que consultamos, vimos uma obser-

vação insinuando uma suposta impossibilidade de descrever a biografia de Ellen White de forma 

dissociada da história desta denominação e, com isto, procuramos investigar o que a própria White 

escreveu sobre a sua trajetória. Esta investigação biográfica a respeito de Ellen já estava incluída 

em uma das etapas metodológicas (pesquisa documental), mas este ocorrido ilustra algumas ques-

tões que surgiram ao longo da pesquisa. Por exemplo, fomos surpreendidos com algumas diver-

gências entre alguns detalhes narrados pela própria autora e as biografias desta personagem de-

senvolvidas por diferentes autores; uma dessas divergências foi o modo como Ellen se referiu a 

um episódio ocorrido em sua infância – uma agressão – enquanto boa parte dos comentadores e 

biógrafos descrevem o mesmo acontecimento como um acidente. Não pretendemos, com isto, 

esgotar a discussão em torno do dito e do não dito, mas sinalizar que tal desconfiança sobre as 

narrativas é uma postura característica preconizada pela Análise do Discurso (AD), método que 

utilizaremos para lidar com a produção de Ellen White, bem como com os textos sobre ela. É 

importante sinalizar que muitas obras de Ellen White foram publicadas após a sua morte, com 

isto, estamos investigando o que influenciou para que a publicação destas obras ocorresse somente 

nesse momento, deste modo, nos questionamos se os escritos foram encontrados posteriormente 

à sua morte, por exemplo. A partir dessa análise, que está em andamento, foi possível perceber 

que parte das obras publicadas após a sua morte são compilações e, por este motivo, estamos 

investigando quem são os organizadores das mesmas e o que norteou a publicação dessas obras. 

Deste modo, a fim de evitar a utilização de fontes secundárias na tese, pretendemos investigar os 

artigos publicados em jornais e revistas, bem como os livros e as cartas publicados desde os anos 

1850 até 1915, ano de sua morte. É importante destacar que, antes de 1915, já ocorriam publica-

ções de compilações dos escritos de Ellen White. No entanto, outras questões emergiram a partir 

da revisão de literatura, afinal, estamos nos referindo a uma personagem histórica e, também, a 

um período marcado por diferentes acontecimentos na história dos Estados Unidos, como a 

Guerra Civil. Além disto, ressalte-se que Ellen White protagonizou a história da IASD sobre-

pondo-se a outros dois fundadores, James Springer White (1821-1881) e Joseph Bates (1792-

1872). Como sinalizado pelos docentes que compuseram a banca de qualificação desse projeto, 

essa pesquisa perpassa outras discussões, uma das quais a discussão em torno do feminino nas 

religiões nos Estados Unidos entre os séculos XIX e XX. Atualmente estamos revisando artigos, 

livros e capítulos de livros sobre estes e outros temas envolvidos pelos objetivos dessa pesquisa 

para, então, nos dedicarmos mais exclusivamente a produção bibliográfica de Ellen White. 

Palavras-Chave: Psicologia; Ellen White; Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

Las consideraciones psicológicas de Amanda Labarca en Bases para una política educa-
cional (1943) 

José Eduardo Ramos Vera 

Dafni Valladares 

Gonzalo Salas 

Universidad Católica del Maule, Maule 

Amanda Labarca nace en 1886 en un Chile que hace menos de una década abría los salones 

universitarios a la mujer, hito alcanzado a través del Decreto Amunátegui. Interesada de pequeña 
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por las letras, se forma como pedagoga en castellano. Para el centenario del país, viaja a Estados 

Unidos, donde aprende de educación y psicología de grandes exponentes, lo que sirvió de inspi-

ración para las obras escritas que publicó, pero también para su comprensión de las carencias que 

afectaban al sistema escolar chileno. En efecto, Labarca considera que el paradigma educacional 

chileno, sobre todo aquello que se desarrolla dentro del espacio escolar no responde a las nuevas 

necesidades educativas, a lo que dedica distintas propuestas, varias de ellas vinculadas a las nue-

vas prácticas psicológicas que logra observar en tierras estadounidenses y europeas, pero que eran 

escasamente difundidas en Chile. En base a lo anterior, esta investigación destaca las contribu-

ciones psicológicas que Amanda Labarca realiza a las políticas educativas del Chile de mediados 

del siglo XX, en un periodo en el que el país evaluaba las distintas reformas educacionales im-

plementadas en las últimas décadas y que tampoco conseguían los resultados esperados. Consi-

derando que se evidencian escasas investigaciones que han explorado lo psicológico en la obra 

de Labarca, esta investigación pretende aportar a este campo de estudio para así realizar un aná-

lisis de la obra Bases para una política educacional (1943). Al trabajar con la obra desarrollada 

por Labarca, se prioriza la fuente primaria como medio de acceso al objeto de estudio, no por esto 

se excluyen fuentes secundarias, que en la investigación psicohistórica cobran relevancia para una 

comprensión y análisis acabado de lo propuesto. Los hallazgos de este estudio preliminar destacan 

que Labarca asevera que existe escasa investigación científica en Iberoamérica sobre niños y ado-

lescentes, situación que también afecta a la comprensión del desarrollo normal psicofisiológico 

de los niños y jóvenes de Chile, por lo tanto, focaliza su trabajo en dilucidar los principales cam-

bios que atraviesa un menor en todo su desarrollo psicológico y físico, que inicia en el periodo 

preescolar con la promoción de una serie de medidas de higiene que deben llevar a cabo los cui-

dadores. Una vez iniciado el proceso escolar del menor -espacio fundamental para la socialización 

en las etapas de infancia y adolescencia-, Labarca aboga por una “nueva escuela”, que sea capaz 

de considerar los hitos del desarrollo, sobre la cual señala que a la edad de siete años es un mo-

mento crucial para la creación de hábitos higiénicos y de estudio, así como la formación de la 

personalidad, producto de que en la niñez y en el tránsito hacia la pubertad, el menor cuenta con 

una vivacidad intelectual, que de no fomentarse, puede desencadenar problemas psicológicos en 

la pubertad, como distintos trastornos emotivos. Labarca brinda una serie de orientaciones para 

el profesorado, quienes deben impulsar prácticas que cultiven la sociabilidad, el servicio altruista 

y el liderazgo de los jóvenes, pero también la capacitación y mejoramiento constante a través de 

cursos de verano y perfeccionamiento. Se concluye en esta investigación, que Labarca, producto 

de lo que observó en otros contextos de mayor desarrollo en políticas educativas y con prácticas 

que ya consideraban la importancia de la psicología en el espacio escolar, propone diversas áreas 

a considerar por las nuevas reformas que serían impulsadas; las que deberían priorizar sus esfuer-

zos en ver crecer a una juventud desarrollada íntegramente, desde lo físico, intelectual y psicoló-

gico, lo que entraba en tensión para aquel entonces con el paradigma educacional imperante, 

donde el estudiante era absorbido por procesos opresores de memorización y repetición. 

Palabras clave: Amanda Labarca, Psicología, Educación. 

A “questão sexual” na obra de Ignacio Martín-Baró 

Luisa Biasoli de Mello Rezende 

Filipe Milagres Boechat 
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Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Ignacio Martín-Baró (1942-1989), principal proponente da Psicologia da Libertação, bus-

cou analisar a ideologia nas suas mais variadas formas, dando especial atenção às suas manifes-

tações cotidianas. Suas investigações sobre o fatalismo latino-americano, o militarismo, a “ideo-

logia do latino-indolente”, entre outras, atestam sua preocupação com as formas pelas quais a 

ideologia articula-se, organicamente, com o conjunto da estrutura social. Pouco se tem produzido, 

no entanto, sobretudo em língua portuguesa, sobre a forma como o autor analisou a “ideologia do 

machismo” e o conjunto das relações sociais de dominação que lhe servem de fundamento mate-

rial.Na Biblioteca Digital brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), utilizando o descritor “Mar-

tín-Baró”, encontramos somente 14 trabalhos, sendo que nenhum abordava a “questão sexual”. 

No indexador SciELO.org, pesquisando pelos termos “Martín-Baró”, “gênero”, “sexual”, “ma-

chismo”, “patriarcal”, “mulher”, “homossexual”, “LGBT” (bem como suas variações em outros 

idiomas e com outros sufixos), verificamos que são raros os trabalhos voltados ao estudo do tra-

tamento martinbaroniano da “questão sexual”. Apenas 1 trabalho ligava-se ao nosso tema de pes-

quisa, abordando a maneira como o autor tratou a homofobia à luz de seu conceito de ideologia. 

Ainda assim, restringia-se à análise de uma de suas obras. No Google Acadêmico, por último, os 

resultados encontrados estavam, majoritariamente, em língua inglesa. Ali, encontramos uma de-

zena de artigos que empregavam o arcabouço martinbaroniano e que buscavam incorporar seu 

horizonte de libertação à emancipação LGBT e feminina. No entanto, nenhum desses trabalhos 

analisou, especificamente, a forma como o autor analisou a “ideologia do machismo” e o conjunto 

das relações sociais de dominação que lhe servem de fundamento material.Este trabalho apresenta 

os resultados parciais de uma pesquisa que objetiva investigar, precisamente, de que forma Mar-

tín-Baró abordou, em sua obra, a “ideologia do machismo” e, mais amplamente, a “questão se-

xual”, isto é, o conjunto de reflexões, problemas e impasses relacionados aos conceitos de gênero 

e sexualidade.Nossa análise da obra martinbaroniana centrou-se sobre os materiais disponíveis na 

Colección Digital Ignacio Martín-Baró, na Cátedra Libre Martín-Baró e nos livros publicados 

pelo autor. Até o presente momento de nossa análise, encontramos 7 artigos sobre o tema e 2 

subcapítulos sobre temas correlatos nos dois volumes da antologia Psicología social desde Cen-

troamerica.Verificamos que, no artigo Un extraño remedio para la homosexualidad (1966), Mar-

tín-Baró apresentou uma posição conservadora, argumentando que a homossexualidade seria uma 

patologia psicológica. Já em El complejo del macho (1968), o autor delimitou o “complexo do 

macho” salvadorenho. Na década de 1970, no artigo Cinco tesis sobre la paternidad (1975), des-

tacou as principais características da “síndrome machista” e seus efeitos sobre a mulher em El 

Salvador. Na década de 1980, o autor iniciou, em dois artigos (La imagen de la mujer en El Sal-

vador, de 1980, e Los rasgos femeninos según la cultura dominante en El Salvador, de 1983), o 

levantamento de dados, por meio de questionários, sobre os papéis femininos e masculinos e sobre 

as características ideais da mulher salvadorenha. Na obra Accíon y ideología (1983), compilou os 

dados quantitativos coletados anteriormente para analisar criticamente as teorias vigentes da 

época. Denominou a ideologia machista de “mito”, apresentando três desses mitos que definiriam 

a visão da mulher na sociedade salvadorenha. No artigo Es machista el salvadoreño? (1987), re-

alizou uma série de questionários para retomar a análise dos “mitos femininos”, a imagem da 

mulher e os papéis sociais de ambos os sexos. No artigo La familia puerto y carcere de la mujer 

salvadoreña (1988), delimitou as crenças e estereótipos da mulher salvadorenha e os localizou 
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como parte da “ideologia do machismo”. Argumentou, ainda, no duplo sentido de que a família 

se desenvolve como um porto para a mulher, dando-lhe estabilidade e maior poder de decisão, e, 

contraditoriamente, como um cárcere. Em La mujer salvadorenã y los medios de comunicación 

masiva (1988), é feita uma análise crítica de como as mulheres eram retratadas nos principais 

meios de comunicação de El Salvador da época. No primeiro capítulo de Sistema, grupo y poder 

(1989), o autor retomou a crítica à instituição matrimonial e à função reprodutiva que é imposta 

à mulher pela ideologia operante. Tais resultados indicam o desenvolvimento paulatino de uma 

perspectiva crítica sobre a “questão sexual”, principalmente sobre a mulher, na obra psicossocial 

de Ignacio Martín-Baró. 

Palavras-chave: Martín-Baró; ideologia; machismo; questão sexual; sexualidade. 

Belén Salvatierra, pionera de la psicología en Arequipa 

Walter Lizandro Arias Gallegos 

Universidad Católica San Pablo 

Belén Salvatierra (n. 2-09-1944, Arequipa) es una de las psicólogas peruanas más recono-

cidas en el país, pues el año 1998 se le otorgó el Premio Nacional de Psicología, y ha sumado 

otros reconocimientos locales, nacionales e internacionales. En esta presentación se revisa su vida 

familiar, su formación profesional y su activa producción académica, como objeto de estudio 

historiográfico, dado que no existen trabajos previos que aborden las contribuciones que ha hecho 

esta autora a la psicología peruana. Se formó como pedagoga y psicóloga en la Universidad Na-

cional de San Agustín, hizo estudios en Francia y conoció a Jean Piaget, estudió su Maestría en 

Psicobiología en la Universidad Nacional Autónoma de México y su Doctorado en Psicología en 

la Universidad Complutense de Madrid. Se revisan sus libros, ponencias y artículos de investiga-

ción; así como su gestión como Decana de la Facultad de Psicología y Relaciones Industriales y 

Públicas en la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa (Perú) durante 1984 y 1989, 

tiempo durante el cual se fortaleció la profesionalización de la carrera de Psicología en Arequipa. 

Entre sus obras como decana se tiene la fundación del laboratorio de Neuropsicología y la gestión 

de la intervención de los psicólogos en los procesos de admisión a la universidad, entre diversas 

obras de proyección social y de corte académico, como la organización de congresos de psicología 

clínica y educativa, que tuvieron gran impacto a nivel nacional. Fundó la revista Conciencia, aun-

que solo se editaron dos números, fue la segunda revista de psicología en la región Arequipa que 

se publicó como órgano de difusión de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Pú-

blicas de la UNSA. También se revisan sus líneas de investigación en psicología educativa, con 

temas como madurez para el aprendizaje, orientación vocacional o aprendizaje de una segunda 

lengua; psicología de la familia, como matrimonio y orientación familiar, impacto del divorcio en 

la personalidad de los hijos; neuropsicología, con temas como problemas de aprendizaje y desa-

rrollo neuropsicológico; y salud ocupacional, con temas como seguridad ocupacional, conflicto 

familia-trabajo y psicología del minero; temas dentro de los cuales ha sido la precursora y una 

importante lideresa en la investigación psicológica regional. También ha organizado y participado 

en varios eventos académicos como el Primer Congreso Regional de Psicología, el Primer Con-

greso Peruano de Psicología Clínica, el Primer Congreso Peruano de Psicología Educativa, Primer 

Congreso Nacional de Psicología Clínica Educativa, entre muchos otros. Entre sus libros más 

conocidos se tienen Guía para la orientación vocacional y profesional (1991), El Matrimonio 
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(1993), Orientación psicológica para la familia (1997), Niños con dificultades de aprendizaje 

(1998), Orientación psicológica laboral (2000), Psicología del Minero (2001) y Cultura de segu-

ridad laboral para el minero (2011). Esta autora ha sido la primera psicóloga regional en obtener 

su grado de Magíster, fue la primera Decana de la Facultad de Psicología y la primera psicóloga 

en dedicarse a la investigación en salud ocupacional en Arequipa. Por todo ello, es relevante co-

nocer su trayectoria y valorar sus aportes a la psicología peruana, siendo también un importante 

precedente de las psicólogas pioneras en Latinoamérica. Su obra ha sentado las bases para la 

profesionalización de la psicología en Arequipa y ha iniciado la investigación psicológica de 

forma sistemática. Su posicionamiento teórico ha sido el de la psicología dialéctico materialista, 

y ha tenido contacto con diversas personalidades de la época, formando parte de una generación 

de psicólogos peruanos que consolidó la psicología como disciplina independiente. 

Palabras clave: Psicología; historia; pionera; Belén Salvatierra; Arequipa. 
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