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VIII ENCONTRO CLIO-PSYCHÉ 
HISTÓRIAS DA PSICOLOGIA NO BRASIL 10 ANOS DEPOIS 

 
Promoção e Organização: 
 CLIO-PSYCHÉ – PROGRAMA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM 
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA 
 
COMISSÃO ORGANIZADORA 
Ana-Maria Jacó-Vilela 
Heliana de Barros Conde Rodrigues 
Adriana Amaral do Espírito Santo 
Francisco Teixeira Portugal 
Irene Bulcão 
 
COMISSÃO CIENTÍFICA 
Ana-Maria Jacó-Vilela 
Heliana de Barros Conde Rodrigues 
Arthur Arruda Leal Ferreira 
Dayse de Marie Oliveira 
Francisco Teixeira Portugal 
Inês Loureiro 
Marisa Todescan Baptista 
Mitsuco Aparecida Antunes  
Nadia Maria Dourado Rocha 
 
MONITORES 
Allan César Procópio Belém 
Ana Carolina Massiel Pereira 
Camila Felix Barbosa 
Daiane de Souza Mello 
Daniel Maribondo Barboza 
Emerson Rodrigo Pinheiro Martins 
Felipe Degani Carneiro 
Fernanda Alcântara de Oliveira 
Iaci Menezes Penteado 
Isabel Cristina de Oliveira 
Jéssica Ramos R. da Silva 
Maira Claudia Novaes Messias 
Patrícia Y. da S. Kojishima 

Simone da Silva Serafim 
Stephane Marques 
Vanessa Menezes de Andrade 
Willian Sérgio de Jesus Lucas 
 
PARECERISTAS 
Adriana Amaral do Espírito Santo 
Adriana Carrijo 
Adriana M B Penzim 
Adriana Rodrigues Domingues 
Adriana Rosa 
Alexandre Carvalho de Castro 
Alexandre Teixeira dos Santos 
Arthur Arruda Leal Ferreira 
Carmem Silvia Rotondono 
Cristianne Carvalho 
Cristina Lhullier 
Cristine Monteiro Mattar 
Dayse de Marie Oliveira 
Érika Lourenço 
Ester Felícia do Amaral Correia 
Helena Scarparo 
Kátia Botelho de Oliveira Diamico 
Luciana Vanzan da Silva 
Marcelo Abreu 
Marcelo Ferreri 
Marcio Costa 
Maria de Lourdes Crunfli Mendes 
Mônica Leopardi Bosco Azevedo 
Regina Dias 
Roberto de Souza 
Ronald Ericeira 

 
APOIO 
Instituto de Psicologia da UERJ; 
Curso de Especialização em Psicologia Jurídica do IP/UERJ; 
Programa de Pós-graduação em Psicologia Social da UERJ;  
Programa de Pós-graduação em Psicologia da UFRJ;  
Centro de Produção da UERJ (CEPUERJ);  
CTE/UERJ;  
Prefeitura da UERJ;  
Conselho Regional de Psicologia/5ª Região. 
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APRESENTAÇÃO 
 

O Clio-Psyché – Programa de Estudos e Pesquisas em História da Psicologia, 

vinculado ao Departamento de Psicologia Social e Institucional do Instituto de Psicologia 

da UERJ, vem, desde a sua criação, promovendo eventos que tratam, sob diferentes formas 

e abordagens, da história dos saberes e das práticas ‘psi’ no Brasil. Assim, recordamos: o I 

Encontro Clio-Psyché – Histórias da Psicologia no Brasil, realizado em maio de 1998; o II 

Encontro Clio-Psyché – Fazeres e Dizeres Psi na História do Brasil, em novembro de 

1999; o III Encontro Clio-Psyché – Historiografia, Psicologia, Subjetividades - 

Paradigmas, em setembro de 2000; o IV Encontro Clio-Psyché – Psicologia no Brasil: 

História e Memória, em novembro de 2001; o V Encontro Clio-Psyché – Subjetividade e 

História, em novembro de 2002; o VI Encontro Clio-Psyché – Corpo, Psicologia e 

História, em outubro de 2004 e o VII Encontro Clio-Psyché – Psicologia, História e 

Alteridade, em outubro de 2006.  

Este ano realizamos o VIII Encontro Clio-Psyché, cujo título, HISTÓRIAS DA 

PSICOLOGIA NO BRASIL – 10 anos depois, evoca justamente o percurso de nosso 

Programa (estamos a dez anos da promoção do primeiro evento). Remete ele, outrossim, às 

inúmeras comemorações associadas ao ano de 2008.  

Neste sentido, o encontro está organizado em seis eixos temáticos. O primeiro deles 

– História, Memória, Comemoração – nos convida a problematizar o aspecto que tomamos 

como base de organização. Pois, afinal, pode-se efetivamente co-memorar circunstâncias 

tão díspares quanto a chegada da Família Real ao Brasil, a promulgação da Lei Basaglia de 

desinstitucionalização da loucura, maio de 1968 etc. (algumas das memórias supostamente 

coletivas associadas ao presente ano)? Já os demais eixos – O Corpo da/na História; 

História e Alteridade; História, Subjetividade, Cidade; Paradigmas Historiográficos e 

História e Instituições – revisitam os principais temas que vimos discutindo em nossos 

encontros ao longo dos últimos 10 anos, no intuito de reatualizar questões insistentes e 

soluções (sempre e desejavelmente) provisórias. 

Boas vindas a todos, e votos de que possamos realizar, juntos, uma festa de 

diferenças durante nosso partilhar de estudos e pesquisas acerca das sempre perturbadoras 

núpcias entre Clio e Psyché.  

A Comissão Organizadora 
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Programação do VIII Encontro Clio-Psyché 

Histórias da psicologia no Brasil 10 anos depois 
 
APOIO: Instituto de Psicologia – UERJ 

 FAPERJ 
 Centro Edelstein de Pesquisas Sociais 
 Curso de Especialização em Psicologia Jurídica da UERJ 
 Programa de Pós-graduação em Psicologia da UFRJ 
 Programa de Pós-graduação em Psicologia Social da UERJ 
 Centro de Produção da UERJ (CEPUERJ) 

 
Dia 29 de outubro 

 
14 horas – Abertura 
Local: Auditório 91 
Ademir Pacelli  
(Diretor do Instituto de Psicologia da UERJ) 
Luiz Felipe Baeta Neves Flores  
(Chefe do Departamento de Psicologia Social e Institucional da UERJ) 
Marisa Lopes da Rocha  
(Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Psicologia Social da UERJ) 
Francisco Teixeira Portugal  
(representante do Programa de Pós-graduação em Psicologia da UFRJ) 
Ana Maria Jacó-Vilela  
(Coordenadora do Programa de Estudos e Pesquisas em História da Psicologia – Clio-Psyché) 
Heliana de Barros Conde Rodrigues  
(Coordenadora do Programa de Estudos e Pesquisas em História da Psicologia – Clio-Psyché) 
 
15 horas – Conferência: 
Local: Auditório 91 
A cidade no tempo da chegada da família real 
Mary del Priore (UNIVERSO) 
 
16 horas – Mesa-redonda: 
Local: Auditório 91 
Quando Clio encontra Psyché: história oral e produção de subjetividades 
Coordenação: Heliana de Barros Conde Rodrigues (UERJ) 
Palestrantes: 
Daisy Perelmutter (Biblioteca Mario de Andrade) - A História Oral e a Trama Sensível da Subjetividade". 
Marcio José de Araújo Costa (UERJ) - Materialismo do incorporal e História Oral: notas deleuzianas sobre 
a entrevista 
 
18 horas – Conferência: 
Local: Auditório 91 
Raízes da Psicologia em terras brasileiras: a questão da apropriação de idéias 
estrangeiras. 
Maria Helena Souza Patto (USP) 
 
19:30 às 22 horas – Coquetel 
Local: Livraria da EDUERJ, térreo. 
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Dia 30 de outubro 
 
9:30 – Mesa-redonda 
Local: Auditório 91 
Relações de gênero na história da psicologia 
Coordenação: Ana Maria Jacó-Vilela (UERJ) 
Palestrantes:  
Lucía Rossi (UBA, Argentina) - El rol de las mujeres en Buenos Aires (1900 – 1916). 
María Inés Winkler (USACH, Chile) - Extranjeras en el país de los hombres: experiencias y contribuciones 
de psicólogas chilenas y argentinas al desarrollo de la ciencia y la profesión 

 
12 horas – Conferência 
Local: Auditório 91 
Discussão de um modelo para a história da Psicologia 
Iray Carone (USP/UNIP) 
 
13 horas – Exposição – Imagens da Psicologia em Obras Raras e Valiosas 
Nádia Maria Dourado Rocha (Faculdade Ruy Barbosa) 
Local: 10.104-F 
 
14:30 às 16 horas – Sessões Coordenadas 
 

EIXO 1 – HISTÓRIA, MEMÓRIA, COMEMORAÇÃO 
 

SESSÃO: HISTÓRIAS DA FORMAÇÃO E REGULAÇÃO DA PSICOLOGIA NO BRASIL 
Coordenador: Maria Stella Brandão Goulart 

SALA: 10.122-F 
 
Cinquenta Anos de História da Formação em Psicologia – O caso PUC Minas 
Maria de Fátima Lobo Boschi, Maria Stella Brandão Goulart, Mário Lúcio Vieira da Silva, Marcela Alves 
de Abreu  
Arquivos e Catálogos: Uma possibilidade de reconstruir e preservar a memória do processo de 
regulamentação da profissão Psicologia 
Marisa Todescan Dias da Silva Baptista  
A Linha do Tempo da Licenciatura em Psicologia no Brasil 
Deolinda Armani Turci, Sergio Dias Cirino 
 

SESSÃO: A PSICOLOGIA NOS EMBATES SOCIAIS 
Coordenador: Ana Maria Jacó-Vilela 

SALA: 10.129-F; sala A 
 
História da Psicologia Social no Rio de Janeiro Entre as Décadas de 1960 e 1990 
Renato Sampaio Lima 
Entrelaços dos Caminhos Psi no Brasil 
Ana Maria Jacó-Vilela, Camilla Felix Barbosa, Daiane de Souza Mello, Willian Sérgio Lucas 
A Trinta Anos do “Congresso do Copacabana Palace”- História e Memória 
Heliana de Barros Conde Rodrigues, Daniel Maribondo Barboza, Allan César Procópio Belém, Fernanda 
Alcântara de Oliveira, Vanessa Menezes de Andrade, Marcellus Rissi 
 

EIXO 3 – HISTÓRIA E ALTERIDADE 
 

SESSÃO: NARRATIVA E SUBJETIVAÇÃO 
Coordenador: Adriana Rodrigues Domingues 

SALA: 10.112-F 
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A Contação de Histórias e as Práticas de Leitura como Dispositivos de Produção de Subjetividade no 
Contexto Prisional 
Maria Márcia Badaró Bandeira, Jacqueline Pereira Lopes de Lima 
Conversas, Escutas e Memórias como Práticas de Constituição do Sujeito e de Exercício da Vida 
Comunitária 
Adriana Rodrigues Domingues, Arialdo Germano Júnior 
Excluir é Sinônimo de Expulsar? 
Regina Longaray Jaeger 
Encontros Possíveis Entre o Psicólogo e a História Oral a partir das Contribuições de Alessandro 
Portelli 
Cristine Monteiro Mattar  
 

EIXO 4: HISTÓRIA, SUBJETIVIDADE, CIDADE 
 

SESSÃO: PSICOLOGIA ENTRE SABERES E COLETIVOS 
Coordenador: Francisco Teixeira Portugal 

SALA: 10.129-F; sala B 
 
O Ensino da Psicologia e a Constituição da Subjetividade Feminina (Minas Gerais – 1920 A 1960) 
Maria Madalena Silva de Assunção 
Histórias de um Coletivo Estudando/Produzindo História 
Ângela Maria Dias Fernandes, Emanuella Cajado Joca 
Algumas Anotações Históricas Sobre a Saúde Mental em Teresina: Um estudo sobre as práticas de 
cuidado 
Danilo Camuri Teixeira Lopes, Magda Dimenstein 
O Papel das Técnicas no Processo de Subjetivação 
Carla Neves, Francisco Teixeira Portugal 
 

SESSÃO: A PSICOLOGIA NAS CIDADES CONTEMPORÂNEAS 
Coordenador: Luciana Vanzam 

SALA: 10.128-F 
 
A Propaganda é a Alma do Negócio: Subjetividades prontas para o consumo 
Aline Truta, Brenda Marins, Camile Silveira, Caroline Helena, Emille Araújo, Fernanda Benigno, Jaqueline 
Barros, Jéssica Lima, Priscila Freitas, Rachel Giordano, Rachel Paiva, Luiz A. Saléh Amado 
A Construção de uma Subjetividade Moderna na Cidade do Recife 
Marcos Alexandre de M. S. Arraes 
Espaços e Subjetividades: Reflexões sobre algumas configurações dos espaços urbanos na atualidade 
José Rodrigues de Alvarenga Filho 
Solidão e Encontros no Contemporâneo: Interpelações à Psicologia 
Diana Marisa Dias Freire Malito, Luis Antonio dos Santos Baptista 
 

EIXO 6: HISTÓRIA E INSTITUIÇÕES 
 

SESSÃO: HISTÓRIA DA PSICOLOGIA E REDES POLÍTICAS 
Coordenador: Adriana Rosa Cruz Santos 

SALA: 10.104-F 
 
Governamentalidade Liberal e Práticas Psicológicas: O caso da Utopia Walden Ii 
Arthur Arruda Leal Ferreira, Felipe da Silva Hautequestt, Fernando Mello Machado 
A Psicologia e o Movimento Estudantil do Rio Grande do Sul no Período do Golpe Militar 
Helena Beatriz K. Scarparo, Aline Hernandez, Pámela Machado 
A História do Capitalismo Acadêmico 
Rita Eliana Mazaro Zaia 
Práticas "Psi" nos Tempos da Ditadura: Refletindo sobre o fazer do psicólogo no Brasil 
Contemporâneo 
Fernando Luiz Salgado da Silva 
A Constituição Federal Brasileira em Seus Vinte Anos: O que estamos ajudando a fazer de nós 
mesmos? 
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Laila Maria Domith Vicente, Humberto Ribeiro Júnior 
 
16 horas às 16:30 – Pausa para o café 
Local: em frente à sala 10120-F 
 
16:30 às 18 horas– Sessões Coordenadas 
 

EIXO 1 - HISTÓRIA, MEMÓRIA, COMEMORAÇÃO 
 

SESSÃO: PRÁTICAS PSICOLÓGICAS SINGULARES 
Coordenador: Helena Scarparo 

SALA: 10.122-F 
 
A História de uma Comunidade Terapêutica: Entre a Versão e Inversão 
Maria Stella Brandão Goulart, Natália Alves dos Santos, Priscila Souza Vicente Penna 
Histórias/Estórias do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul 
Maria da Graça Jacques, Helena Beatriz Scarparo, Liliana Rauber, Ítala Suarez de Puga, Marilene 
Marodin, Aline Hernandez, Cristina Lhullier, Leticia Giannechini, Lucio Fernando Garcia, Karen Eidelwein 
A Desinstitucionalização Negada: Histórias de um Hospital Psiquiátrico 
Maria Stella Brandão Goulart, Priscila Souza Vicente Penna 
 

EIXO 2 - O CORPO DA/NA HISTÓRIA 
 

SESSÃO: O QUE SE FAZ COM OS CORPOS 
Coordenador: Adriana Amaral do Espírito Santo 

SALA: 10.112-F 
 
O Corpo no Hospital: Considerações sobre a Psicologia hospitalar 
Luciana Rodríguez Barone, Tânia Mara Galli Fonseca 
O Fenômeno da Medicalização e sua Relação com as Metamorphoses do Corpo na Atualidade 
Ariane Patrícia Ewald, Jurema Barros Dantas 
O Corpo em Discurso 
Marília Novais da Mata Machado 
A Corporeidade Contemporânea em Dois Grupos Universitários 
Patrícia Stenico do Prado, Cristiano Roque Antunes Barreira 
 

EIXO 3 - HISTÓRIA E ALTERIDADE 
 

SESSÃO: EU/OUTRO: FRONTEIRAS TEÓRICAS 
Coordenador: Kátia Botelho Diamico Praça 

SALA: 10.104-F 
 

 
Sujeito e Alteridade em Merleau-Ponty 
Rafael Ramos Gonçalves 
Genealogia do Anormal: Por uma Psicologia nas terras de Tlön 
Kátia Botelho Diamico Praça 
Psicologia e Introspecção: Entre a Auto-Observação e a Auto-Produção 
Christian Sade 
As Ilusões da Cor: Sobre raça e assujeitamento no Brasil. 
Hildeberto Vieira Martins 
 

EIXO 4 - HISTÓRIA, SUBJETIVIDADE, CIDADE 
 

SESSÃO: EXPERIÊNCIAS URBANAS 
Coordenador: Adriana Brandão Penzim 

SALA: 10.128-F 
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Complexidade Urbana e Estigmatização da Periferia: Quando a prevenção efetiva punições 
Ana Lúcia Gonçalves Maiolino, Vivian de Almeida Fraga 
A Ética do Anônimo na Cidade: Contribuições da técnica de montagem no cinema e na literatura para 
uma metodologia de pesquisa 
Diana Malito, Denise Luz, Guilherme Costa, Igor Sangenis, Lidiane Raposo, Luis Antonio Baptista, 
Marcelle Gebara, Mônica Cabral, Rafael Lazari, Vinicius Bandeira, Vivian Pires  
A Reinvenção do Morar: A casa Hundertwasser-Kravina 
Adriana Maria Brandão Penzim 
Uma Cidade Ocupada: Práticas possíveis 
Luciana Vanzan 
 

EIXO 6 - HISTÓRIA E INSTITUIÇÕES 
 

SESSÃO: DEMARCANDO ÁREAS, COMPONDO PERSONAGENS, ELABORANDO DISPOSITIVOS 
Coordenador: Irene Bulcão 

SALA: 10.129-F; sala B 
 
História dos Usos de Instrumentos em Psicologia: Uma análise a partir de propagandas veiculadas 
entre 1958 a 1964 no Journal Of Experimental Analysis of Behavior 
Rodrigo Lopes Miranda, Sérgio Dias Cirino 
A Trajetória da Psicologia Social Comunitária no Brasil e as Possibilidades de Ação de Psicologia 
Social 
Mariana Alves Gonçalves, Francisco Teixeira Portugal 
Lucilia Tavares: Pioneirismo e Ostracismo na história das psicólogas no Brasil 
Maria Cláudia Novaes Messias, Filipe Degani Carneiro, Ana Maria Jacó-Vilela 
Ivan Pavlov na Leitura de Henri Wallon: Aproximações entre a psicogenética Walloniana e a 
Reflexologia Pavloviana 
Mariza Aparecida de Sousa, Dener Luiz da Silva 
O Laboratório Claparède: Pioneirismo e Ação na História da Psicologia em Minas Gerais 
Rita de Cássia Vieira 
 

SESSÃO: HISTÓRIAS DA PSICOLOGIA A CAMINHO DA ESCOLA 
Coordenador: Alexandre de Carvalho Castro 

SALA: 10.129-F; sala A 
 

A Era Vargas e a Psicotécnica: A Emergência da Criança Escolarizada no Brasil 
Virginia Sales Gebrim 
Rede de Proteção ao Educando (Rpe) – Uma Experiência nas Escolas Municipais do Rio De Janeiro 
(10ª Cre): Interfaces entre a Psicologia e a Educação 
Gabriela Salomão Alves Pinho, Helen Ribeiro, Mona Lise Brandão, Patrícia Alessandra Dumit 
Psicologizando a Relação Teoria e Prática: Reflexões sobre a Psicologia na formação de professores 
Karina Pereira Pinto 
Os Desafios da Atuação do Psicólogo na Relação Educação/Gênero/Sexualidade 
Laura Marques Rizzaro, Carmen Côrtes Furtado, Cristiane Leal dos Santos, Paula Guimarães Baptista 
 
 
18 horas – Entrevista Pública 
Local: Auditório 91 
Cecília Maria Bouças Coimbra (UFF) 
Entrevistadoras: Maria Cláudia Novaes Messias e Terezinha Sampaio 



Anais do VIII Encontro Clio-Psyché 
Histórias da Psicologia no Brasil 10 Anos Depois 
 
 

UERJ, 29 a 31 de outubro de 2008   ISSN: 1982-632X  

10

Dia 31 de outubro 
 
9:30 – Mesa-redonda 
Local: Auditório 91 
História e memória social da ditadura 
Coordenador: Francisco Teixeira Portugal (UFRJ) 
Palestrantes:  
Celso Pereira de Sá (UERJ) - Memória histórica do Regime Militar, em três gerações 
Joana D`Arc Fernandes Ferraz (UNIRIO) - Memória da Ditadura no Brasil: lembrança, esquecimento e 
silêncio 
 
12 horas – Conferência 
Local: Auditório 91 
Quando os muros gritam ou se grita contra os muros: 1968 e novos regimes de 
subjetividade 
Durval Muniz de Albuquerque Jr. (UFRN) 
 
13 horas – Pôsteres 
Local: Corredor do 10º andar, bloco F 
 
13 horas: Exibição do vídeo  
Histórias/estórias do Conselho Regional de Psicología do Rio Grande do Sul 
Local: sala 10112- F 
 
14:30 às 16 horas – Sessões Coordenadas 
 

EIXO 1: HISTÓRIA, MEMÓRIA, COMEMORAÇÃO 
 

SESSÃO: AGENCIAMENTOS HISTÓRICOS E MNÊMICOS 
Coordenador: Marcelo de Abreu Maciel 

SALA: 10.129-F; sala B 
 
Onde Está a Minha Casa? As Infâncias, As Memórias e as Guerras 
Marcelo de Abreu Maciel 
"Histórias de Pescador”: Embates por Igualdade, Memória, História, ou: “Nem sempre o que cai na 
rede é peixe!”. 
Luiz Henrique dos Santos Blume 
Sob o Registro da AIDS: Encontros entre o Mel, a Abelha e o Cavalo que voava 
Antônio Carlos Cerezzo 
Memórias e Histórias: Das narrativas sobre a escravidão às utilizações de memória 
Dayse de Marie Oliveira, Ana Maria Jacó-Vilela 
 

EIXO 2 - O CORPO DA/NA HISTÓRIA 
 

SESSÃO: HISTORIANDO OS CORPOS DA PSICOLOGIA 
Coordenador: Nádia Rocha 

SALA: 10.104-F 
 
Um Estudo Sobre o Surgimento dos Saberes Psicológicos a Partir das Práticas de Governo: A entrada 
da Psicanálise nas instituições 
Arthur Arruda Leal Ferreira, Nira Kaufman, Carmem Zapata Cordeiro 
O Modo Higiênico de Recepcionar o Corpo: Descrições do recém-nascido nos manuais de Puericultura 
publicados no Brasil entre 1918 e 1968 
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Ana Laura Godinho Lima 
Uma Reflexão Sobre a Naturalização do Social a Partir dos Filmes “Homo Sapiens 1900” E 
“Arquitetura da Destruição”. 
Durval Wanderbroock Junior, Renata Heller de Moura, Saulo Luders Fernandes 
As Técnicas de Governo Contemporâneas e a Reforma Psiquiátrica Brasileira 
Arthur Arruda Leal Ferreira, Karina Padilha, Miriam Starosky, Rodrigo Costa do Nascimento 
 

EIXO 3: HISTÓRIA E ALTERIDADE 
 

SESSÃO: INVENTANDO A PSICOLOGIA E O PSICÓLOGO 
Coordenador: Regina Maria Santos Dias 

SALA: 10.112-F 
 
Invenção de Sentidos e Prática Clínica: Estudos em genealogia da subjetivação 
Regina Maria Santos Dias 
Intervir e Inventar com Juventudes: Que vento passa a Psicologia? 
Alice De Marchi Pereira de Souza 
O Acontecimento Kaingáng no Contemporâneo e a Psicologia Social: A alegria é prova dos nove 
Bianca Sordi Stock, Tania Mara Galli Fonseca 
Encontros e Desencontros no Processo de Produzir(se) Psicólogas 
Janaína Turcato Zanchin, Renata Ghisleni de Oliveira, Camila Guaranha, Raquel Valiente Frosi, Luciana 
Rodriguez Barone 
 

EIXO 5: PARADIGMAS HISTORIOGRÁFICOS 
 

SESSÃO: DE PERTO NINGUÉM É (CIÊNCIA) NORMAL.... 
Coordenador: Emilio Nolasco de Carvalho 

SALA: 10.122-F 
 
A Questão da Unidade da Psicologia Social 
Filipe Boechat 
História da Psicanálise de Crianças no Brasil 
Maria Gláucia Pires Calzavara, Regina Helena de Freitas Campos  
A Importância Histórica de Carl Rogers e da Abordagem Centrada na Pessoa 
Roberto da Silva Melo, Ana Claudia Poite Hermenegildo, Ana Lydia Soares, Andrei Serpa Saba de Mattos, 
Carlos Vinícius Almada  
O Paradigma Indiciário: Entre a História e a Psicologia 
Carla Neves, Francisco Teixeira Portugal 
Perspectivas Históricas: Michel Foucault e Michel Certeau 
Terezinha Sampaio 

 
EIXO 6: HISTÓRIA E INSTITUIÇÕES 

 
SESSÃO: AURORA DA PSICOLOGIA E INFÂNCIAS PERDIDAS 

Coordenador: Cristine Monteiro Mattar 
SALA: 10128-F 

 
Estigma Institucional: Produções e Problematizações 
Ana Paula Cardoso Coutinho, Daniele Amaral de Sá, Lygia Santa Maria Ayres, Thainá Albernaz 
A Infância e Juventude no Processo de Autonomização da Psicologia no Brasil: O Centro de 
Orientação Juvenil 
Filipe Degani Carneiro, Maria Cláudia Novaes Messias, Ana Maria Jacó-Vilela 
Ditos do Eca e Cotidiano dos Abrigos: Percursos Históricos 
Alessandra Speranza Lacaz, Lívia Cretton Pereira, Maria Lívia do Nascimento, Marilisa Travassos de 
Freitas  
As Patologias nos Modos de Ser Criança e Adolescente no HPSP no Período de 1940 A 1965 
Rosane Neves da Silva, Maíra Ainhoren Meimes, Michele Cervo 
Reflexões Sobre a História da Assistência à Infância Desvalida: Moncorvo Filho e as práticas 
institucionais de higienização 
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Ednéia José Martins Zaniani, Maria Lúcia Boarini 
 

SESSÃO: FAZENDO PSICOLOGIA À JUSTIÇA 
Coordenador: Alexandre Teixeira dos Santos 

SALA: 10.129-F; sala A 
 
Assessoria em Psicologia no Contexto Jurídico Universitário 
Renata Ghisleni de Oliveira, Jaqueline Tittoni, Psicóloga, Thaís Ferrugem Sarmento 
E a Psicologia Começou a Ser Jurídica... 
Silvia Helena Santos do Amaral, Maria Lúcia Rocha Coutinho 
Novas Perspectivas da Psicologia Jurídica: A experiência do Conselho Tutelar 
Andréia Rohde, Andréa Vieira dos Santos, Fabiana Lopes da Cunha, Isabel Scrivano Martins Santa Bárbara 
Problematizando as Práticas PsinNo Poder Judiciário a Partir do Analisador Depoimento sem Dano, 
das Linhas Duras às Linhas de Fuga 
Maria das Graças dos Santos Duarte 
A Construção Histórica da Figura do “Drogado Perigoso” 
Omar Alejandro Bravo 
 
16 horas às 16:30 – Pausa para o café 
Local: em frente à sala 10120-F 
 
16:30 às 18 horas – Sessões Coordenadas 
 

EIXO 2 – O CORPO DA/NA HISTÓRIA 
 

SESSÃO: A ORDENAÇÃO DE SI DE DOS OUTROS 
Coordenador: Dayse de Marie Oliveira 

SALA: 10122-F 
 
Governamentalidade Liberal e Práticas Psicológicas: O Empreendedorismo Humanista 
Arthur Arruda Leal Ferreira, Flávio Vieira Curvello, Gabriel Gouvêa Monteiro 
Medicina e Educação: Os caminhos da inserção feminina na Psicologia 
Maria Cláudia Novaes Messias, Ana Maria Jacó-Vilela 
O Corpo e a Ação Educacional 
Neide das Graças de Souza Bortolini, Pamella Schefer Corrêa 
Função Simbólica: Elementos de História de um conceito a partir da Psicologia Genética de Henri 
Wallon e Jean Piaget 
Dener Luiz da Silva  
 

EIXO 3 - HISTÓRIA E ALTERIDADE 
 

SESSÃO: HISTÓRIAS PARA HOJE 
Coordenador: Isabel Cristina de Oliveira 

SALA: 10.129-F; sala A 
 
Mulheres e Loucas: As pacientes da colônia Juliano Moreira (1940-1941) 
Janis Alessandra Pereira Cassília 
Das Classes Homogêneas à Educação Inclusiva: A Psicologia do excepcional na obra de Helena 
Antipoff 
Sérgio Domingues 
Memórias das Lutas por Escola Pública: Alteridade e Esquecimento 
Ádila Fardin Pandolfi, Fabiane Cruz Gama Aires, Herycksara Santos de Souza, Keli Lopes Santos, Paula 
Maria Valdetaro Rangel, Poliana dos Santos Cordeiro, Rafael Kilian, Rafaela Gomes Amorim, Sarah Abner 
Castro dos Santos, Vitor Sandrini de Assis, Ana Lúcia C. Heckert  
Considerações Sobre a Inserção da Psicologia na Gerontologia: Um estudo histórico 
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Melissa de Oliveira Pereira, Roberto Melo 
De Médico e Louco Todo Espírita Tem Um Pouco: A atuação do espiritismo racional e científico 
cristão no tratamento da loucura entre os anos de 1912 e 1932 
Jacqueline de Souza Amaro 
 

EIXO 4 – HISTÓRIA, SUBJETIVIDADE, CIDADE 
 

SESSÃO: OPERAÇÕES SUBJETIVAS NAS CIDADES 
Coordenador: Marcio José de Araújo Costa 

SALA: 10104-F 
 

Daspu – Atitude e “Catiguria” 
Ana Beatriz Pereira de Andrade 
A Psicologia nas Ruas 
Helena Beineke, Rosemarie Gärtner Tschiedel 
Inventando Padres – Genealogia da Subjetivação Clerical em Seminários Católicos 
Marcio José de Araújo Costa 
Tecendo a Vida em Ponta Negra: Memória e luta das rendeiras frente às transformações urbanas em 
Natal-RN 
Gleyna Lemos Leonez de Araújo, Maria Luiza Souza Ferreira, Maria da Graça Gomes, Larissa Mariane, 
Moraes de Andrade, Mônica Maria Barreto da Silva, Jáder Ferreira Leite, João Paulo Sales Macedo, 
Clarisse Carneiro 
Identidade Hip-Hop Versus Identidade Prêt-À-Porter 
William da Silva-e-Silva 
 

SESSÃO: CIVILIDADE E URBANIDADE 
Coordenador: Roberto de Souza 

SALA: 10112-F 
 
Problematizando Práticas de Proteção: Trajetória histórica das políticas voltadas à criança e ao 
adolescente 
Aline Garcia, Graziela Contessoto Sereno, Filipe de Contti Asth 
O Cansaço da Civilidade: Os primeiros deslocamentos dispersivos na geometria do esquadro moderno 
do urbanismo e da Saúde Mental 
Luis Artur Costa, Tânia Mara Galli Fonseca 
Imaginário Social e Abuso Sexual 
Lélio Fernando Martins, Cristiane Campos de Souza 
Psicologia e Sexualidade: Produção de subjetividade na prática psicológica 
Pedro Paulo Gastalho de Bicalho, Carlos Eduardo Lourenço dos Santos Norte, Carolina Moreira Ribeiro, 
Luan Carpes Barros Cassal, Luciana Francez Cariello, Raquel Maria Ferreira de Menezes 
Imagens do Espaço Urbano, Corpos em Movimento: Subversões e Aprisionamentos 
Fernanda Pinheiro de Oliveira Rubim 
 

EIXO 6 - HISTÓRIA E INSTITUIÇÕES 
 

SESSÃO: DAS PRÁTICAS ATUAIS PARA A HISTÓRIA DA PSICOLOGIA 
Coordenador: Ronald Ericeira 

SALA: 10128-F 
 
A Aliança Entre Arte Circense e Filantropia nas Práticas de Circo Social 
Tiago Cassoli, Manoela Maria Valério, Ricardo Abussafy de Souza, Fernando Luiz Zanetti 
Psicologia e Escolha Profissional: “Novos” Sentidos, Outras Intensidades... 
Diana Marisa Dias Freire Malito, Emanuel Brick Ribeiro, Mônica Dreux Frotté 
Práticas In(ter)Disciplinares Direito e Psicologia – Outras Formações Possíveis 
Renata Ghisleni de Oliveira, Raquel da Silva Silveira 
Reflexões Sobre a Homofobia 
Paula Smith Peixoto 
Processos Históricos da Implantação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) no 
Município de Campos dos Goitacazes – RJ 
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Alexandre de Carvalho Castro, Luís Henrique da Costa Leão 
 

SESSÃO: HISTÓRIAS DA PSICOLOGIA NAS TRILHAS DA SAÚDE 
Coordenador: Teresinha de Jesus A. Sampaio 

Sala: 10129-F; sala B 
 
Mapeando a Psicologia no Ambiente Hospitalar: Uma história recente 
Anna Paula Oliveira Silva, Francisco Teixeira Portugal 
Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental: Contexto histórico e seus reflexos nas práticas Institucionais 
Andressa Siqueira Gonzaga, Lucila Lima da Silva, Adriana Amaral do Espírito Santo 
Corpo Documental, Aids e Clínica: Os seminários do banco de horas 
Antônio Carlos Cerezzo, Carmen Felicitas Lent 
A Assistência Psiquiátrica no Contexto das Políticas Públicas de Saúde na Década de 1940 
André Luiz da Conceição Fabrício 
A História da Construção da Atenção Psicossocial em Assis: Espectros do Manicômio 
Thaís Fabiana Faria Machado, Cristina Amélia Luzio 
 
18 horas – Mesa-redonda 
Local: Auditório 91 
Trinta anos da Lei Basaglia: reflexões sobre a construção da Reforma Psiquiátrica 
Coordenação: Maria Stella Brandão Goulart (PUC Minas) 
Palestrantes: 
Edvaldo Nabuco - Pelo direito a memória dos usuários da luta antimanicomial 
Ana Carla Silva (SMS/RJ e da SEAP/RJ) - Estratégias para afirmar a política de desinstitucionalização 
na cidade do Rio de Janeiro: articulação e rede 
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RESUMOS 
 
 
A. CONFERÊNCIAS 
 
 

A CIDADE NO TEMPO DA CHEGADA DA FAMÍLIA REAL 
 

Mary del Priore 
 
É sabido que a transmigração da Corte, de Lisboa para o Rio de Janeiro provocou 
transformações significativas na evolução econômica, na vida social e cultural e na 
estrutura da colônia. Algumas delas atingiram a fundo à sociedade, especialmente no que 
diz respeito ao poder central, sendo a maior preocupação a de perpetuar no Brasil a 
estrutura do governo centralizado e o sistema absoluto da monarquia portuguesa. Mas, não 
só. Outros aspectos da vida de pequenos atores anônimos da história foram, pouco a pouco, 
sendo modificados por esta – pelo menos para eles - “inesperada” viagem. Foram raros os 
estudos realizados sobre a vida cotidiana neste período para que pudéssemos constatar o 
impacto que significou uma tal ruptura no horizonte dos personagens locais e de seu dia-a-
dia1[2]. Afinal, num certo março de 1808, a Colônia amanheceu Metrópole. Mestiçou-se 
mais ainda. Para usar uma expressão e um conceito caros à Serge Gruzinski, a colônia 
globalizou-se. A Europa se fundiu mais ainda à América, já africanizada. Teve início um 
processo cujas discretas marcas, mais tarde, colocariam em cheque as relações do Brasil 
com Portugal. Viveu-se a partir de então, uma aceleração das comunicações, uma evolução 
das técnicas, um encontro de novos atores urbanos que pouco a pouco mudou a cara da 
cidade e de seus habitantes. É dele que vamos falar.  

 
2[1] - Alan Manchester, A Transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, 
Revista do IHGB, vol.277, out-dez. 1967, pp.3-44. 
3[3] - Ver seu Les quatre parties du monde – histoire d´une mondialisation, Paris, Éditions 
de La Martiniére, 2004. 
 
 

RAÍZES DA PSICOLOGIA EM TERRAS BRASILEIRAS: A QUESTÃO DA 
APROPRIAÇÃO DE IDÉIAS ESTRANGEIRAS 

 
Maria Helena Souza Patto - USP 

 
A partir da apresentação do objetivo geral da pesquisa e de uma visão panorâmica da 
forma e do conteúdo das partes constitutivas do texto produzido, serão trazidos os 
pressupostos do modelo historiográfico adotado e alguns dos resultados obtidos. O pano de 
fundo da interpretação do conteúdo das fontes documentais analisadas é a história 
econômica, política e social brasileira tomada como chão em que foram transplantadas 
idéias estrangeiras, principalmente européias, sobre homem e sociedade no fim do 

                                                 
1[2] Maria Beatriz Nizza da Silva faz um excelente estudo sobre vida material e cultural nestes tempos, sem 
problematizar o impacto das mudanças trazidas pela transmigração, pois este não era o escopo da obra. Ver 
seu, Vida privada e cotidiano no Brasil na época de D. Maria e D. João VI, Lisboa, Editorial Estampa, 1993. 
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Segundo Império e durante a Primeira República. O foco da pesquisa é a constituição da 
Psicologia no país como parte de um projeto político. A delimitação temporal acima 
referida remete a dois movimentos principais: o do higienismo e o da constituição de um 
sistema de educação infantil, ambos no bojo da tarefa de construção da nacionalidade que 
intelectuais brasileiros tomaram como missão. Foram objeto de análise as práticas 
discursivas de médicos da Liga Brasileira de Higiene Mental, de juristas que publicaram na 
Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, de teses acadêmicas e documentos técnico-
administrativos produzidos por autoridades policiais, mas a atenção da pesquisa detém-se 
sobretudo no discurso educacional, em suas dimensões pedagógicas e psicológicas e na 
relação entre elas. São freqüentes as menções à filosofia positiva, às teorias raciais 
evolucionistas e darwinistas sociais, à psicologia das multidões, à antropologia criminal, à 
sociologia funcionalista, às teorias pedagógicas modernas e contemporâneas que deram 
origem ao movimento da Escola Nova e à psicologia do anormal, evolutiva e psicométrica 
e suas aplicações higiênicas e educacionais, tendo em vista colaborar com a realização do 
projeto de aprimoramento da raça brasileira e de constituição de uma sociedade fundada na 
ordem e no progresso.  
 

 
DISCUSSÃO DE UM MODELO PARA E HISTÓRIA DA PSICOLOGIA 

 
Iray Carone 

 
Um meio eficiente para se discutir um modelo de historiografia científica da Psicologia, é 
o de estudar os métodos de trabalhos dos próprios historiadores da Psicologia. Tomarei 
como exemplo a obra A history of Psychology: main currents of psychological thought de 
Thomas Hardy Leahey, pois nela o autor mostra a importância das fontes primárias e 
documentos de arquivos de sociedades científicas, e a não-redução da narrativa histórica a 
uma história das idéias e ao estudo dos “grandes homens”. Essa nova história, menos 
celebrativa e mais crítica, lhe permite apontar para um fato importante: não houve 
paradigmas nem revoluções científicas na Psicologia. Ao invés dessa conclusão remeter a 
uma desconsideração da Psicologia como ciência, a abordagem histórica de Leahey serve 
muito mais para uma crítica das epistemologias normativas (empirismo, positivismo, 
neopositivismo), do que a uma crítica do estatuto científico da Psicologia.  
 
 

QUANDO OS MUROS GRITAM OU SE GRITA CONTRA OS MUROS: 1968 E 
NOVOS REGIMES DE SUBJETIVIDADE 

 
Durval Muniz de Albuquerque Jr. 

UFRN 
  
Partindo dos inúmeros slogans, grafitos e pichações espalhados por muros, paredes, ruas, 
faixas, cartazes, murais, camisetas, que deram uma particular característica aos eventos do 
maio de 1968 na França, pretendo discutir se é possível visualizar nestas palavras de 
ordem, nestas frases que remetem a gritos e revolta, a emergência de um novo regime de 
subjetividade, se aí se expressa uma crítica aos valores e aos modos de ser sujeitos 
dominantes no ocidente até então, e que processos de subjetivação se insinuam em cada 
uma destas formas de enunciação.  
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B. MESAS 
 
 

1. QUANDO CLIO ENCONTRA PSYCHÉ: HISTÓRIA ORAL E PRODUÇÃO DE 
SUBJETIVIDADES 
Coordenadora: Heliana de Barros Conde Rodrigues 

 
 
Resumo: 
Esta mesa reúne uma historiadora com pós-graduação em Psicologia Clínica e um filósofo 
com pós-graduação em Psicologia Social (que, simultânea e talvez paradoxalmente, ainda 
luta para graduar-se em Psicologia). Reuni-los foi uma iniciativa decorrente de uma 
problematização, ou seja, de algo que merece (e exige) ser pensado – sem desconsiderar, é 
claro, a importância da produção acadêmica e cotidiana de Daisy Perelmutter e Marcio 
Costa, que resultou em que fossem eles os convidados a fazê-lo (e não quaisquer outros, 
indiferentes e serializáveis).  
A criação do Programa Clio-Psyché decorreu, entre outros fatores, de uma conjugação de 
esforços de alguns professores do Departamento de Psicologia Social para pensar, qual 
sugere Foucault, um sujeito que seja bem mais do que um portador de representações 
histórico-sociais; para conceber, melhor dizendo, um sujeito inteiramente “fundado e 
refundado pela história” – menos um sujeito, portanto, que uma subjetivação inteiramente 
processual. 
Antes mesmo que o Programa fosse criado, ensaiáramos inúmeras estratégias nesse 
sentido: aproximações à historiografia marxista, à história das mentalidades e das idéias, à 
genealogia foucaultiana, à análise institucional socioanalítica, à esquizoanálise deleuze-
guattariana, ao interacionismo simbólico, à psicossociologia francesa, à antropologia 
urbana, às filosofias construtivistas, aos estudos culturais etc. Com a instauração do Clio-
Psyché, ao longo dos sete encontros já realizados, o tema história e subjetividade nunca 
deixou de ser intensamente contemplado e tem sido, inclusive, o horizonte de convergência 
de nossos debates. 
No entanto, tem ocorrido algo no mínimo curioso: sempre elogiosos quanto a nosso 
interesse por Clio e reconhecendo, invariavelmente, que a história contemporânea não 
pode dispensar a questão do sujeito, muitos de nossos convidados-companheiros 
historiadores nos vêem como aprioristicamente capazes de facilitar a resolução desse 
último problema. E mais ainda: em meio a nosso arsenal − quase sempre tão mortífero − de 
teorias, costumam eleger a Psicanálise como o explosivo detonador de um convívio 
pretensamente fecundo e harmonioso entre Clio e Psyché. 
Funesto destino de nossas aspirações: apelamos à história para que desnaturalize nosso 
objeto-sujeito − o psicanalítico quiçá fundamentalmente, dado o acrítico fascínio que 
habitualmente desperta − e nos vemos solicitados a contribuir, com o próprio saber “psi”, 
para a iluminação de algo que o historiador eventualmente afirma ignorar, 
pressupondo....que já o conheçamos. 
Não se trata, evidentemente, de um impasse insolúvel, mas ainda não avançamos 
significativamente na criação daquilo que Barthes, em um artigo dirigido aos jovens 
pesquisadores, definiu como interdisciplinaridade: “O trabalho interdisciplinar, tão 
discutido nos dias de hoje, não remete às disciplinas constituídas que, aliás, não estão 
dispostas a deixar seus princípios fluírem. Para se fazer alguma coisa interdisciplinar não 
basta escolher um objeto (tema) e reunir em torno dele duas ou três áreas de conhecimento. 
Interdisciplinaridade consiste em criar um novo objeto que não pertença a ninguém”. 
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Poderá a História Oral funcionar como o singular construtor desse campo de não-
pertencimento? – eis, em síntese, a indagação que nos traz, juntos, ao presente encontro. 
 
 

MATERIALISMO DO INCORPORAL E A HISTÓRIA ORAL – 
NOTAS DELEUZIANAS SOBRE A ENTREVISTA 

Marcio José de Araújo Costa 
Mestre em Psicologia Social – PPGPS UERJ  

 
Em nossa pesquisa de mestrado, tentamos articular a História Oral e a filosofia deleuziana, 
e o presente trabalho apresenta alguns resultados parciais dessa reflexão metodológica. 
Segundo Deleuze, retomando uma conceituação dos estóicos, deve-se distinguir os corpos 
da “expressão” dos corpos. Uma coisa é um corpo, suas conexões mútuas e 
interpenetrações com outros corpos, movimentos, causalidade etc.; outra coisa são os 
“incorporais”, acontecimentos expressados pelos corpos em suas mudanças – ou 
acontecimentos que se encarnam nos corpos (paradoxalidade do acontecimento: tanto faz 
se é o “expresso” ou o que “se encarna”). O corpo de um réu, por exemplo, é o mesmo 
antes e depois da sentença; mas, depois desta, ele possui um atributo, um “incorporal” 
nascido da mistura e conexão deste corpo com o corpo do Direito Penal e do Tribunal: “– 
Condenado...” Ser “culpado” é um acontecimento que se encarna na superfície de um 
corpo, transformando-o. Deste modo, a sociedade, com suas instituições, é, por um lado, 
uma grande máquina que rege os encontros dos corpos (agenciamento maquínico) e, por 
outro, um dispositivo que regula e distribui as transformações incorporais de seus corpos 
constituintes (agenciamento coletivo de enunciação). Deste modo, ao utilizar-se de 
depoimentos, em particular em pesquisas que buscam analisar a produção de 
subjetividades em qualquer contexto, deve-se fazer da entrevista uma cartografia, isto é, 
uma composição dos mapas afetivos ou dos encontros que produziram transformações 
incorporais na superfície de um corpo qualquer. O que se busca menos nesse tipo de 
abordagem é o sujeito, na medida em que este foi “acontecimentalizado”. A finalidade é 
evidenciar as linhas móveis de forças e enunciados produtores de sujeitos que remetem ao 
a priori histórico do agenciamento coletivo e sua produção de subjetividades em uma 
instituição qualquer.  
 
 

A HISTÓRIA ORAL E A TRAMA SENSÍVEL DA SUBJETIVIDADE 

Daisy Perelmutter 
Doutora em História Social pela PUC-SP 

Biblioteca Mário de Andrade 
 
O objetivo desta apresentação é lançar luz sobre as potencialidades da metodologia de 
história oral para os estudos e pesquisas da subjetividade, tema este que vem me 
mobilizando ao longo de minha atuação prático-teórica na área ao longo de mais de vinte 
anos envolvida com experiências institucionais e acadêmicas. 
Reconhecido pela sua diversidade de usos e agendas e pela sua engenhosidade de 
perscrutar domínios pouco conhecidos ou explorados da experiência humana, o método de 
história oral tem como particularidade à produção de sua própria fonte a partir de 
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entrevistas gravadas com pessoas que vivenciaram e vivenciam certos acontecimentos, 
conjunturas, modos de vida, instituições.  
A metodologia de história oral estabelece e ordena procedimentos de trabalho (pesquisa, 
elaboração de roteiro, produção do depoimento, apontamentos da experiência de campo, 
transcrição do depoimento, restituição do depoimento ao entrevistado para eventual 
correção/modificação e produção de um material interpretativo sobre a coleção - livro, 
exposição, DVD, CD) e, paralelamente, suscita questões engendradas a partir da escuta 
sensível dos relatos, a serem interpretadas pela teoria da História e demais áreas afins. 
Funcionando como um espaço intersticial entre a prática e a teoria, a lenta e gradual 
incorporação da história oral pelo campo histórico ampliou de forma expressiva o escopo 
de “objetos” a serem investigados e interpretados. O próprio funcionamento da memória 
com suas suscetibilidades, contingências e nuances ganhou com a metodologia um novo 
olhar e novas perspectivas de tratamento e análise. 
No método de história oral o pesquisador é contemporâneo ao seu objeto e divide com seus 
atores as mesmas categorias e referências. O caráter “vivo” de suas fontes e a afinidade 
eventual no plano afetivo/psíquico/intelectual ou cultural do pesquisador com seus 
contemplados determinam uma relação original entre sujeito e objeto, muito diferente da 
que estabelece com a documentação inanimada. Embora a dimensão do risco esteja muito 
presente no contexto da entrevista dialógica, o historiador é estimulado, pelos desafios e 
incertezas que enfrenta no embate corpo-a-corpo com sua problemática, a pensar de forma 
contínua e incessante sobre o alcance de sua atividade e a responsabilidade social de seu 
campo disciplinar. Dentre os vários artefatos culturais que passaram a incorporar o léxico 
do historiador (filmes, literatura, iconografia, objetos), a história oral tem grande 
responsabilidade na superação de noções convencionais do que vale como história e, 
portanto, do que a história pode contar. 
Introduzida nos EUA com a criação do Arquivo de História Oral da Universidade de 
Colúmbia (1940) o qual reunia depoimentos de intelectuais e personalidades da cultura, da 
política e do mundo financeiro, não obstante, a metodologia de história oral floresceu e se 
popularizou na Grã-Bretanha, nos meados de 60, privilegiando sujeitos e grupos 
obliterados da História.  
A neutralidade habitual que permeia a documentação escrita costuma obliterar os 
processos de tomada de decisão, a gênese de certas idéias, as intuições que pautam certas 
atitudes, os erros cometidos e a maneira como cada ator vivencia uma determinada 
realidade e conjuntura, a despeito de compartilhar valores, símbolos e outros determinantes 
culturais. A metodologia de história oral pode trazer um importante aporte para este 
conhecimento justamente por privilegiar as narrativas orais de vida, nas quais a 
aleatoriedade, diversidade, incerteza, aceleração e lentidão dos processos históricos são 
plenamente contempladas. As fontes orais também elucidam, com bastante transparência, 
os territórios fronteiriços que separam fatos e representações, sistemas normativos e 
autonomia individual, cultura e singularidade, contribuindo deste modo para a afirmação 
da História como uma arena de conflito e negociação constantes.  
 
 

MEMÓRIA DA DITADURA NO BRASIL: LEMBRANÇA, ESQUECIMENTO E 
SILÊNCIO. 

 
 Joana D`Arc Fernandes Ferraz  

(UNIRIO e UERJ)  
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O processo de democratização brasileiro, bem como o latino-americano, impulsionou uma 
releitura da memória do período ditatorial, principalmente a partir do final da década de 90, 
quando tem início um questionamento sobre a consolidação das democracias, 
particularmente no que se refere à sua extensão para o interior das instituições. Repelida, 
relida e reconstruída, a memória desse período carrega em seu interior inúmeros 
confrontos. Mas qual memória não é fruto de confronto? Como um processo subjetivo de 
conhecimento e reconhecimento do indivíduo e da sociedade, sem que nenhum se 
sobreponha ao outro, marcada por linguagens, imagens e símbolos, e ao mesmo tempo 
fruto de disputas e confrontos, a memória pode ser pensada em seus inúmeros significados. 
As nossas primeiras indagações residem no ato de lembrar. Por que lembrar a ditadura 
brasileira? E para que lembrar dela? Sabemos que lembrar não é um ato isolado de 
significados. Também fazem parte do ato de lembrar o ato de esquecer e silenciar. São 
essas três dimensões da memória que procuraremos concentrar neste trabalho. O estudo da 
memória de pessoas que passaram por situações traumáticas, - entendida enquanto uma 
situação em relação à qual o indivíduo não foi preparado bio-psico e socialmente para 
enfrentar, ficando, pois, impossibilitado de compreender, através dos mecanismos 
simbolicamente construídos na sociedade, um entendimento coerente sobre o que viveu -, 
requer muito cuidado. Nem todo lembrar é resultado de um desejo racional e consciente do 
sujeito. Do mesmo modo, nem todo esquecimento e silêncio são frutos de uma ação 
perfeitamente ajustada pelo indivíduo. Há um meio do caminho entre a ação deliberada de 
lembrar, esquecer e silenciar e a ação involuntária de lembrar, esquecer e silenciar que, em 
muitos casos, nem o sujeito e nem a sociedade estarão preparados para pensar. Há casos 
em que lembrar é resistir, é impedir que o tormento ganhe força, é enfrentar um vazio. Em 
outros casos, lembrar é entrar no túmulo, é sucumbir, é permitir que fatos, gestos, horrores 
penetrem nos mais misteriosos recônditos de nossa mente. Em outros casos, por mais que 
seja difícil e doloroso, o ato de lembrar nos remete às dores, mas igualmente às superações 
dessas dores, transpõe o sofrimento e funciona como um ato político. O que irá definir as 
diferentes modalidades do lembrar é o uso político que fazemos dele para enfrentar os 
desafios do presente. Toda memória revela o que não pode ser esquecido e esquece ou 
sufoca o que não pode ser revelado. Daí, não há dúvida de que toda memória é seletiva e 
de que esta seleção está relacionada ao uso político que nós e a sociedade fazemos dela. A 
proposta deste trabalho é analisar o uso político que pode ser feito da lembrança, do 
esquecimento e do silêncio, na perspectiva da sociedade.  
 
 

A MEMÓRIA HISTÓRICA DO REGIME MILITAR, EM TRÊS GERAÇÕES 
 

Celso Pereira de Sá 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Apoio: CNPq, Faperj 
 
São apresentados e discutidos resultados selecionados de uma pesquisa sobre a memória do 
Regime Militar em três gerações, no Rio de Janeiro. O objeto de pesquisa foi construído a 
partir de uma concepção psicossocial de memória histórica, com a qual se articulou a 
noção sociológica de gerações e a perspectiva teórica das representações sociais. Um 
questionário, ao qual se associou uma tarefa de evocação livre ao termo indutor “Regime 
Militar”, foi aplicado a 200 adultos, que viveram aquele período quando eram jovens, 202 
idosos, que o viveram já adultos, e 432 jovens, que não chegaram a testemunhá-lo. A 
análise dos dados das evocações envolveu uma combinação entre a freqüência dos temas 
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evocados e a ordem de importância a eles atribuída. Os dados do questionário foram 
analisados em termos das freqüências de distribuição das respostas nos diferentes grupos 
etários. Os resultados das evocações mostram que as representações sociais do Regime 
Militar construídas pelos três distintos conjuntos etários são diferentes. Os adultos exibem 
uma memória concisa, consistente e crítica, enquanto os idosos se mostram menos 
consistentes e menos críticos e os jovens parecem mais críticos que os adultos, porém mais 
dispersos. Os resultados dos questionários mostram que a amplitude e a fidedignidade na 
lembrança dos fatos e circunstâncias do período em questão decresce dos idosos para os 
adultos e destes para os jovens. Uma análise adicional em cada conjunto etário evidencia 
diferenças entre os subconjuntos de diferentes orientações políticas (esquerda, direita e sem 
definição) e diferentes níveis de escolaridade (superior, médio e fundamental). A discussão 
conjunta dos resultados das evocações e dos questionários, incluindo suas discrepâncias, 
leva em consideração as características dos processos de construção da memória histórica 
nos três distintos conjuntos geracionais. As diferenças entre as memórias das três gerações 
são ilustradas pelos resultados comparativos selecionados para a presente apresentação.  
 
 

2. RELAÇÕES DE GÊNERO NA HISTÓRIA DA PSICOLOGIA 
Coordenadora: Ana Maria Jacó-Vilela 

 
 
Resumo: 
O tema “gênero” vem a substituir, a partir dos anos de 1970, a discussão advinda 
principalmente dos trabalhos – então revolucionários - de Margareth Mead na área de 
Antropologia sobre os denominados “papéis sexuais”, a idéia de que os sexos biológicos 
tinham/desempenhavam papéis a partir de determinações culturais. Com o advento de 
novas perspectivas teóricas, como o institucionalismo e o construcionismo social, bem 
como de novas práticas sociais, como o uso da pílula anticoncepcional, a discussão pró-
liberação do aborto (“direito da mulher ao seu corpo”), as novas sexualidades, “papéis 
sexuais” tornou-se um conceito demasiadamente restrito para dar conta de todas as 
potencialidades contidas nas relações envolvendo seres humanos de diferentes sexos. O 
conceito de gênero surge para caracterizar esta diferença de enfoque, que privilegia o viés 
de análise da relação de um grupamento social, construído a partir de suas características 
particulares dadas como naturais, com outro grupamento, também com características 
próprias naturalizadas. Ou seja, gênero refere-se à existência de relações de poder que 
determinam os pólos da relação, seus modos de ser, sentir e estar no mundo. Neste sentido, 
os trabalhos apresentados nesta mesa, de uma pesquisadora argentina e outra chilena, 
apontam o quando a problemática de gênero vem sendo importante nos mais variados 
países e, no que aqui nos interessa, na Psicologia. Os dois trabalhos se norteiam por um 
viés histórico, um apresentando os “papéis atribuídos” às mulheres na Argentina do 
começo dos anos XX, outro enfocando a contribuição feminina à constituição da 
Psicologia na Argentina e no Chile. Além da riqueza dos trabalhos em si, chamo a atenção 
para a possibilidade de dialogarmos com colegas latino-americanos que, como nós, buscam 
formas - não de escapar, pois isto é impossível em nosso mundo globalizado - de construir 
uma contribuição marcadamente autóctone no contexto da ciência hegemônica européia e 
norte-americana. 
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EXTRANJERAS EN EL PAÍS DE LOS HOMBRES: EXPERIENCIAS Y 
CONTRIBUCIONES DE PSICÓLOGAS CHILENAS Y ARGENTINAS AL 

DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA PROFESIÓN 
 

María Inés Winkler 
Universidad de Santiago de Chile, USACH 

 
A partir de una investigación que conjuga métodos de la historiografía y de las Ciencias 
Sociales, en particular la teoría fundada empíricamente de Glaser y Strauss, se reconstruye 
la participación de mujeres en el devenir de la psicología. Me apoyo en la expresión de 
Laura Riding (“extranjeras en el país de los hombres”) para referirme a la situación y lugar 
ocupado por las mujeres en el campo de la psicología en los inicios de la disciplina en dos 
países latinoamericanos: Chile y Argentina. Aún cuando la psicología tuvo orígenes y 
cursos muy diferentes en cada caso, para Chile desde la educación y para Argentina desde 
el psicoanálisis, las experiencias de las mujeres que se insertaron en el campo académico y 
profesional poseen elementos comunes que son destacados en este trabajo. Asimismo, 
junto con rescatar las contribuciones en ambos casos, habitualmente omitidas y obliteradas 
en la historia “oficial” de la psicología, son contrastadas y analizadas en la búsqueda de 
comunalidades que responden tanto a las prescripciones de género vigentes en la época 
como a características personales de las pioneras en la disciplina en cada país. Contextos 
familiares, laborales y sociales contribuyen a la forma en que las mujeres desarrollan su 
trayectoria profesional. No es menor el papel de padres, esposos y mentores en la lucha 
que deben llevar a cabo para abrirse espacios en el “país de los hombres”. 
 
 

EL ROL DE LAS MUJERES EN BUENOS AIRES (1900 – 1916). 
 

 Lucía Rossi  
(UBA) 

 
Ese artículo pretende reconstruir los roles sociales asignado a la mujer desde la diversidad 
de discursos instituyentes: políticos, filosóficos, psiquiátricos en Buenos Aires durante 
1900 a 1916. Adjudicaciones del imaginario social, y su impacto en la dimensión subjetiva 
Las mujeres en el ámbito publico y privado, la familia. El imaginario social perfila posibles 
definiciones de ser mujer en Argentina según roles y ámbitos: Madres en el hogar, 
religiosas en los conventos, obreras en las fábricas, enfermeras en los hospitales, 
delincuentes en las cáceles y prostitutas en los burdeles. Sus complementos masculinos: 
Maridos, curas, patrones, médicos, abogados y cafishos. La adjudicación de roles y 
funciones predominantemente de subalternidad articulan una circulación controlada y 
restringida entre lo privado (encierros en el círculo doméstico) y asomos en la esfera 
pública - el trabajo) que abre a escenarios exclusividad masculina. Los estereotipos marcan 
la diferencia entre hombres y mujeres y delimitan dos ámbitos: esfera pública y privada El 
contrato conyugal es el pilar donde se fundamentar la desigualdad de géneros. Se 
naturaliza el poderío del hombre sobre la mujer, en su rol de ser madre. Cualquier 
desviación es vista como anormalidad y degeneración. La falta de derechos civiles y 
políticos corrobora el orden patriarcal y el ámbito doméstico. Tanto el reclamo de 
derechos, de reconocimiento social de nuevos roles y de la autonomía indican atisbos de 
cambio de posición subjetiva de la mujer que son apreciables en la tensión social que se 
genera. Acuerdos y desacuerdos entre las ideas conservadoras y las nuevas tendencias de 
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esta incipiente transformación serán analizadas desde diversas perspectivas discursivas, 
pero fundamentalmente desde la Encuesta Feminista Argentina. 
 

 
3. RELAÇÕES DE GÊNERO NA HISTÓRIA DA PSICOLOGIA 

Coordenadora: Francisco Teixeira Portugal 
 
 
Resumo: 
A mesa redonda história e memória social da ditadura congrega reflexões que provêm de 
campos disciplinares distintos, a história e a psicologia. Tomando como ponto de partida a 
triste experiência da ditadura brasileira propõe refletir, por um lado, sobre as razões pelas 
quais é hoje importante lembrar desse período. Assim, levando em consideração as três 
dimensões da memória – a lembrança, o esquecimento e o silenciamento – e o uso político 
que se faz dela, a discussão que se leva a cabo gira em torno dos meios pelos quais pode 
ser transformada com o arcabouço simbólico fornecido pela sociedade. 
Por outro lado, a memória livremente evocada pelo termo indutor “regime militar” é 
analisada em três gerações fornecendo um panorama das diferenças geracionais sobre 
aqueles anos e também sobre o próprio processo de constituição de uma memória social e 
histórica. 

 
 

MEMÓRIA DA DITADURA NO BRASIL: LEMBRANÇA, ESQUECIMENTO E 
SILÊNCIO 

 
 Joana D`Arc Fernandes Ferraz  

(UNIRIO e UERJ)  
 
O processo de democratização brasileiro, bem como o latino-americano, impulsionou uma 
releitura da memória do período ditatorial, principalmente a partir do final da década de 90, 
quando tem início um questionamento sobre a consolidação das democracias, 
particularmente no que se refere à sua extensão para o interior das instituições. Repelida, 
relida e reconstruída, a memória desse período carrega em seu interior inúmeros 
confrontos. Mas qual memória não é fruto de confronto? Como um processo subjetivo de 
conhecimento e reconhecimento do indivíduo e da sociedade, sem que nenhum se 
sobreponha ao outro, marcada por linguagens, imagens e símbolos, e ao mesmo tempo 
fruto de disputas e confrontos, a memória pode ser pensada em seus inúmeros significados. 
As nossas primeiras indagações residem no ato de lembrar. Por que lembrar a ditadura 
brasileira? E para que lembrar dela? Sabemos que lembrar não é um ato isolado de 
significados. Também fazem parte do ato de lembrar o ato de esquecer e silenciar. São 
essas três dimensões da memória que procuraremos concentrar neste trabalho. O estudo da 
memória de pessoas que passaram por situações traumáticas, - entendida enquanto uma 
situação em relação à qual o indivíduo não foi preparado bio-psico e socialmente para 
enfrentar, ficando, pois, impossibilitado de compreender, através dos mecanismos 
simbolicamente construídos na sociedade, um entendimento coerente sobre o que viveu -, 
requer muito cuidado. Nem todo lembrar é resultado de um desejo racional e consciente do 
sujeito. Do mesmo modo, nem todo esquecimento e silêncio são frutos de uma ação 
perfeitamente ajustada pelo indivíduo. Há um meio do caminho entre a ação deliberada de 
lembrar, esquecer e silenciar e a ação involuntária de lembrar, esquecer e silenciar que, em 
muitos casos, nem o sujeito e nem a sociedade estarão preparados para pensar. Há casos 
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em que lembrar é resistir, é impedir que o tormento ganhe força, é enfrentar um vazio. Em 
outros casos, lembrar é entrar no túmulo, é sucumbir, é permitir que fatos, gestos, horrores 
penetrem nos mais misteriosos recônditos de nossa mente. Em outros casos, por mais que 
seja difícil e doloroso, o ato de lembrar nos remete às dores, mas igualmente às superações 
dessas dores, transpõe o sofrimento e funciona como um ato político. O que irá definir as 
diferentes modalidades do lembrar é o uso político que fazemos dele para enfrentar os 
desafios do presente. Toda memória revela o que não pode ser esquecido e esquece ou 
sufoca o que não pode ser revelado. Daí, não há dúvida de que toda memória é seletiva e 
de que esta seleção está relacionada ao uso político que nós e a sociedade fazemos dela. A 
proposta deste trabalho é analisar o uso político que pode ser feito da lembrança, do 
esquecimento e do silêncio, na perspectiva da sociedade.  
 
 

A MEMÓRIA HISTÓRICA DO REGIME MILITAR, EM TRÊS GERAÇÕES 
 

Celso Pereira de Sá 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Apoio: CNPq, Faperj 
 
São apresentados e discutidos resultados selecionados de uma pesquisa sobre a memória do 
Regime Militar em três gerações, no Rio de Janeiro. O objeto de pesquisa foi construído a 
partir de uma concepção psicossocial de memória histórica, com a qual se articulou a 
noção sociológica de gerações e a perspectiva teórica das representações sociais. Um 
questionário, ao qual se associou uma tarefa de evocação livre ao termo indutor “Regime 
Militar”, foi aplicado a 200 adultos, que viveram aquele período quando eram jovens, 202 
idosos, que o viveram já adultos, e 432 jovens, que não chegaram a testemunhá-lo. A 
análise dos dados das evocações envolveu uma combinação entre a freqüência dos temas 
evocados e a ordem de importância a eles atribuída. Os dados do questionário foram 
analisados em termos das freqüências de distribuição das respostas nos diferentes grupos 
etários. Os resultados das evocações mostram que as representações sociais do Regime 
Militar construídas pelos três distintos conjuntos etários são diferentes. Os adultos exibem 
uma memória concisa, consistente e crítica, enquanto os idosos se mostram menos 
consistentes e menos críticos e os jovens parecem mais críticos que os adultos, porém mais 
dispersos. Os resultados dos questionários mostram que a amplitude e a fidedignidade na 
lembrança dos fatos e circunstâncias do período em questão decresce dos idosos para os 
adultos e destes para os jovens. Uma análise adicional em cada conjunto etário evidencia 
diferenças entre os subconjuntos de diferentes orientações políticas (esquerda, direita e sem 
definição) e diferentes níveis de escolaridade (superior, médio e fundamental). A discussão 
conjunta dos resultados das evocações e dos questionários, incluindo suas discrepâncias, 
leva em consideração as características dos processos de construção da memória histórica 
nos três distintos conjuntos geracionais. As diferenças entre as memórias das três gerações 
são ilustradas pelos resultados comparativos selecionados para a presente apresentação.  
 
 

4. TRINTA ANOS DA LEI BASAGLIA: REFLEXÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO 
DA REFORMA PSIQUIÁTRICA 
Coordenadora: Maria Stella Brandão Goulart 
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Resumo: 
A mesa redonda versará sobre os 30 anos da Lei 180, que foram concluídos em 13 de maio 
de 2008. A Lei da Reforma Psiquiátrica italiana configurou legitimidade às iniciativas de 
constituição de serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos, que vinham sendo 
tomadas desde o início dos anos 60 (século XX), negando o modelo asilar e segregador 
então hegemônico. Mais conhecida pelos brasileiros como Lei Basaglia, ela é 
particularmente importante por ter garantido os direitos civis e políticos dos chamados 
doentes mentais, disciplinado a internação compulsória e ampliado as possibilidades de 
tratamento extra-hospitalar. Ela proibiu a construção de novos hospitais psiquiátricos, 
regulamentou o tratamento sanitário obrigatório para os casos críticos e a proteção contra o 
seqüestro e internação involuntária abusivos. A Lei 180 tornou-se um símbolo e um 
instrumento da luta antimanicomial, tendo influenciado fortemente a constituição de 
normativas no Brasil como a Lei Federal n. 10 816 de 2001. Nessa mesa redonda, serão 
discutidos o contexto de emergência da Lei Basaglia, conteúdo, seu processo político e 
social de construção e de aprovação, na perspectiva de sinalizar suas sintonias e distinções 
em relação ao cenário brasileiro. Será composta por pesquisadores e militantes da Reforma 
Psiquiátrica. O seu objetivo é o de comemorar e problematizar a construção institucional 
que se originou da ação coletiva societária identificada como a luta antimanicomial italiana 
(Psiquiatria Democrática) e brasileira, de modo a explorar perspectivas comparativas e 
viabilizar avaliações. Oportunizará, assim, a reflexão sobre a história brasileira e o 
processo de institucionalização de direitos sociais e políticos através da consolidação de 
políticas públicas de saúde mental e de legislações em contextos democráticos. 
 
 

ESTRATÉGIAS PARA AFIRMAR A POLÍTICA DE 
DESINSTITUCIONALIZAÇÃO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO: 

ARTICULAÇÃO E REDE 
 

Ana Carla Souza Silveira da Silva 
(SMS/RJ e da SEAP/RJ 

 
A Lei 180, de maio de 1978, originária na Itália, legalizou as novas estratégias de cuidado 
àqueles com sofrimento mental. Assim, foi possível dar continuidade às ações de 
desinstitucionalização que vinha sob a influência do psiquiatra Franco Basaglia dentre 
outros. Vinte três anos depois, em abril de 2001, a Lei 10.216, é sancionada no Brasil e 
“Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental”. Questões como: consolidação de uma 
rede territorial de assistência substitutiva aos hospitais psiquiátricos, construção de 
estratégias de controle para os casos de internação involuntária, valorização da cidadania 
dos ditos loucos etc., propõe a mudança de paradigma em relação ao entendimento e lida 
sobre a loucura. No caso brasileiro, onde surgem mudanças no contexto da atenção 
psiquiátrica desde a década de 70, a desinstitucionalização ganhou mais força com a Lei 
10.216, principalmente no que diz respeito à consolidação de novos serviços extra-
hospitalares. Muitos desafios ainda se colocam diante dos atores sociais envolvidos com o 
campo da saúde mental e fora dele. O Movimento da Luta Antimanicomial, desde sua 
origem, em 1987, coloca em cena os principais atores deste processo, os usuários e seus 
familiares. Estes vêm avançando em pontos importantes de reconhecimento de sua 
cidadania e interferindo qualitativamente na condução da política pública de saúde. Já os 
profissionais de saúde mental vêm se reconhecendo na Reforma Psiquiátrica Brasileira, 
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especialmente na cidade do Rio de Janeiro, a partir de espaços coletivos, sob a 
responsabilidade da gestão pública, e espaços, intrínsecos à participação em movimento 
social. Pretendo debater estes espaços, apostando neles como constituintes de articulações 
fundamentais para a consolidação de uma rede necessária que dê conta da complexidade 
apontada pela idéia de desinstitucionalização, comemorada por nós em seus trinta anos.  
 
 

PELO DIREITO A MEMÓRIA DOS USUÁRIOS DO 
MOVIMENTO NACIONAL DE LUTA ANTIMANICOMIAL 

 
Edvaldo Nabuco 

Mestre em Memória Social e militante do Movimento Nacional de Luta Antimanicomial 
 
 Em um de seus pensamentos, Basaglia dizia que seu sonho era que a história 
deixasse de ser das instituições e dos significados e fosse a história dos sujeitos, história da 
vida das pessoas. 
 Em A História da Loucura na Idade Clássica, Michel Foucault nos mostra que se 
trata da crescente dominação da loucura pela razão. Este processo se inicia em 1656, 
quando Louis XIV determina que um grande número de pessoas que desrespeitava as 
regras sociais fosse internado no Hospital Geral. Assim, Foucault denomina esta instituição 
de O Grande Enclausuramento. A prática, iniciada por Louis XIV espalha-se pela Europa 
fazendo surgir diversos locais de reclusão que, aos poucos, vão ganhando contorno que dão 
origem aos locais de confinamento específicos para os loucos. Desta forma, é nomeado 
para assumir o Hospital de Bicêtre, na França, Philippe Pinel, médico de reconhecido 
conhecimento sobre as doenças do espírito. Ao assumir o hospício de Bicêtre, Pinel liberta 
um grupo de doze loucos das correntes e inicia aquilo que se denominaria de tratamento 
moral. A base do tratamento moral consistia em impor uma disciplina aos loucos para 
retornar à memória as regras sociais e fazer com que eles assumissem uma culpa por se 
encontrarem naquelas condições. As técnicas do tratamento moral criaram tratamentos que 
se iniciaram com duchas frias e celas e, mais adiante, vai criar técnicas como eletrochoque, 
insulinoterapia, camisa de força, entre outras. Para Friedrich Nietzsche, a moral surge da 
transformação do castigo que, antes era utilizado para quitar uma dívida, em uma relação 
credor – devedor, que criava uma memória no devedor, para logo depois o castigo se 
transformar em um meio de despertar a culpa. Para Nietzsche, isto foi instrumento de 
tortura. O Movimento Nacional de Luta Antimanicomial, que completa trinta anos do 
processo que deu início a sua luta, questiona o tratamento moral implantado por Philippe 
Pinel e que tem no asilo o a priori do tratamento da loucura. O MNLA surge em 1978 
como Movimento de Trabalhadores em saúde Mental, e em 1987, transforma-se em 
Movimento Nacional de Luta Antimanicomial ao incorporar os usuários, os loucos, em 
suas discussões políticas. Mas, ao contrário do saber que era conferido aos profissionais de 
saúde mental, os usuários contam sobretudo com as suas memórias. Uma memória 
marcada pela tortura. Estas memórias passam a denunciar a violência de tratamentos como 
eletrochoque, cela forte, camisa de força, insulinoterapia, entre outras que não chegavam 
aos olhos da população. Hoje, uma nova história é contada. 
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C. EXPOSIÇÃO 
 
 

IMAGENS DA PSICOLOGIA NA SUBGERÊNCIA DE OBRAS RARAS E 
VALIOSAS DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. 

 
Nádia Maria Dourado Rocha 

Faculdade Ruy Barbosa 
Núcleo de História da Psicologia da PUC-SP 

 
Ao longo do tempo ensina-se/aprende-se que a Psicologia teve seu início na Universidade 
de Leipzig, em 1879, quando Wilhelm Wundt (1832-1920) deu início aos trabalhos no seu 
célebre Laboratório. Para muitas pessoas este momento parece um verdadeiro “divisor de 
águas” – uma “corporização” súbita de uma nova ciência. Uma visita à Subgerência de 
Obras Raras e Valiosas da Biblioteca Pública do Estado da Bahia, fundada em 1811 por 
iniciativa de um grupo de baianos, liderados por Pedro Gomes Ferrão Castelo Branco pode 
ajudar a redimensionar tal informação. Em sua Subgerência de Obras Raras e Valiosas 
(SORV) cujo acervo é composto por mais de 60.000 títulos, há cerca de 1500 obras cujo 
conteúdo lida com questões de ordem psicológica ou especificamente de Psicologia, 
publicados a partir de 1817, em 14 países: França (649), Brasil com (357), Argentina 
(155), Espanha (88), Portugal (67), Estados Unidos (45), Itália (41), Inglaterra (26), 
México (15), Bélgica (10), Suíça (6), Chile (3), Uruguai(3), Alemanha (1). Dos publicados 
no Brasil, 184 são produções originais. Félix Alcan foi a editora que mais publicou este 
material, tendo sido responsável por 159 títulos. Destes, 80 foram publicados antes da 
inauguração do referido Laboratório alemão. Este acervo nos indica uma grande 
possibilidade de investigação para que possamos entender melhor o percurso da Psicologia, 
inclusive no Brasil. 
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D. PÔSTERES 
 
 

EIXO 1 - HISTÓRIA, MEMÓRIA, COMEMORAÇÃO 
 
 

IMAGENS, NARRATIVAS E 
DOCUMENTOS: REGISTROS 

COMPARTILHADOS DE MEMÓRIAS DE 
CONSTRUÇÃO DO CONSELHO 

REGIONAL DE PSICOLOGIA DO RIO 
GRANDE DO SUL (CRPRS) 

 
Helena Beatriz Kochenborger Scarparo 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (PUCRS)  

scarparo@pucrs.br 
Jeanice da Cunha Ozório 

PUCRS  
jezinha_ozorio@hotmail.com 
Apoio: FAPERGS e CRPRS 

 
O estudo é parte de um projeto que busca 
compreender movimentos da Psicologia no RS 
nos processos de construção de saberes e 
práticas que a conformaram, no período da 
Ditadura Militar. Justifica-se pela relevância de 
conhecer especificidades histórico-políticas 
silenciadas e o que elas guardam, a exemplo do 
que manifestou Perrot em seus escritos sobre o 
feminino. Narrativas, documentos e imagens são 
apoios desta pesquisa para conhecer elementos 
que mediaram a relação de psicólogos com a 
instituição do CRPRS, em 1974. Abrem-se 
assim, possibilidades de expandir a 
compreensão de sentidos que pautaram a 
história e que permearam as escolhas que a 
configuraram. Em dezembro de 2006, o CRPRS 
inaugurou o Grupo de Trabalho História da 
Psicologia, que reuniu depoimentos de ex-
conselheiros sobre suas trajetórias como 
integrantes das primeiras gestões do CRPRS. 
Tais depoimentos são parte do conteúdo de 
material a ser disponibilizado como apoio à 
atividades atinentes ao tema. O Conselho conta, 
ainda, com acervo documental e fotográfico 
que, associado a estudos anteriores têm 
subsidiado a compreensão da instituição do 
CRPRS. Assim, o objetivo de identificar 
movimentos que delineiam essa história levou à 
análise das narrativas, documentos, e imagens. 
As análises tornaram possível examinar 
estratégias de consecução de espaços formais, o 
contexto social das experiências e as lutas 
coletivas que motivaram as ações. Logo após a 
instituição do CRPRS, buscou-se um local para 
constituir a sede na qual se efetivariam os 
projetos e as rotinas de organização da 
Psicologia como profissão oficialmente 

respaldada. O empenho era tão grande que, em 
todas as narrativas examinadas esse tema foi 
recorrente. Na ata da primeira plenária, na sala 
da Comissão de Educação e Cultura da 
Assembléia Legislativa do RGS, há o registro 
de debates e relatos quanto à busca de locais 
para sediar o Conselho. Consta que o então 
diretor do Instituto de Psicologia da PUCRS - Ir. 
Pedro Finkler disponibilizou uma sala no Centro 
Psicotécnico da PUCRS, para servir de sede 
provisória do CRPRS. Entretanto, em ata 
seguinte foi feita a leitura da cedência de um 
espaço na Fundação Gaúcha do Trabalho, no 
Centro de Porto Alegre. “Resolvemos procurar 
o secretario do trabalho do qual conseguimos 
uma sala [...], uma sala no térreo, que não 
tinha parede, era toda gradeada. Conseguimos 
fechar um cubículo para ali trabalhar sem estar 
atrapalhando a vista de quem transitava na 
galeria”(Cícero Vaz, Presidente do CRPRS - 
primeira gestão) Para equipar o espaço 
lançaram mão de empréstimos: Tudo era 
emprestado da Sociedade de Psicologia, o 
Hermes era secretário (...) pegou armários da 
PUCRS, (...) e começamos. Abrimos 
inscrições(...)foi entrando um dinheirinho(...) e, 
lá pelas tantas, a gente estava contando com 
algum dinheiro para comprar, pelo menos, 
papéis (...) a imprensa, a comunicação para os 
colegas. O sonho de uma sede própria era 
constante. Na primeira gestão foi acrescido da 
idéia da “Casa do Psicólogo” um espaço para 
congregar profissionais e entidades de 
psicologia. Tal sugestão surgiu numa 
Assembléia Geral Ordinária e resultou na 
organização de comissão para tratar do assunto. 
Na segunda gestão, continuaram os esforços 
para aquisição da sede. Assim, a ata n. 74 de 
08/09/1980, registra a comunicação - do 
secretário da gestão e da tesoureira - do 
recebimento do telegrama com a notícia da 
concessão do empréstimo de um milhão de 
cruzeiros, a ser restituído em 24 parcelas a 
partir de março de 81, o que correspondia a 
50% do valor da compra. A aquisição da sede 
aconteceu na terceira gestão. Segundo Nédio 
Seminotti a tramitação ultrapassou o período 
correspondente à segunda gestão: Quando nós 
saímos, até a comissão de compra da nova sede 
já estava constituída e tinha olhado alguns 
locais, mas não deu tempo... Para Suely 
Teitelbaum a compra foi um desafio: 
Compramos nossa sede (...)e aquilo deu um 
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impulso, inclusive em relação à identidade 
profissional, nós tínhamos uma casa também, 
nós éramos profissionais. As imagens da 
inauguração e as narrativas relativas a esse 
tema, evidenciam a relevância dada ao fato 
pelos conselheiros, funcionários e demais 
envolvidos. Havia um número expressivo de 
participantes e era evidente a emoção dos que 
presenciavam a conquista da ampliação das 
possibilidades de encontro entre psicólogos, 
apesar das restrições aos direitos civis que 
caracterizava aqueles tempos. A repressão 
política parece ter sido decisiva na articulação 
dos modos de instituir oficialmente a Psicologia. 
Como sabemos a regulamentação da profissão 
aconteceu em 1962, na antevéspera do Golpe 
Militar. Provavelmente o entorno político 
conturbado fez com que o Conselho Federal de 
Psicologia (CFP) só fosse instituído 10 anos 
depois. Da mesma forma, foi somente em 1974 
que foi instalado o CRPRS. Na ata referente a 
este feito (27 de agosto de 1974) está registrada 
a presença significativa de representantes do 
poder militar: o Comandante do III Exército e 
os representantes dos Comandantes da III 
Região Militar e do Brigada Militar, o que 
traduz o contexto político da época, no qual 
parecia aconselhável manter relacionamento 
amistoso com os integrantes do governo. Esta 
lógica também está presente nas narrativas, 
quando abordam estratégias de organização do 
CFP. Um dos participantes afirmou que foram 
usadas “estratégias aprendidas” pela absorção 
da lógica do Governo Militar: contar com a 
participação de pessoas ilustres e credenciadas 
junto ao grupo dos militares, pois não se 
permitia uma voz que viesse de baixo. Quanto 
ao CRPRS, sua instituição também foi 
construída através de convites, pois não houve 
eleição dos conselheiros. Parece que conquista 
da oficialidade não trouxe consigo os perigos da 
exposição em tempos de ditadura, o que é 
corroborado pela a afirmação de conselheiros da 
primeira gestão, que não se consideravam alvos 
de ameaças ou controle diretos. Entretanto, nos 
documentos examinados, está arquivado o 
cadastro da Divisão de Censura de Diversões 
Públicas sob responsabilidade do Departamento 
de Polícia Federal, no qual foram registrados 
dados referentes ao “Boletim Informativo” do 
CRPRS, uma publicação dirigida à categoria. A 
segunda gestão [1977-1980] ocorreu num 
período em que a Ditadura começava a dar 
sinais de desgaste e nasceu de uma estratégia de 
oposição política à situação. Foi a primeira 
chapa eleita e, dentre suas prioridades estava a 
discussão quanto à elaboração de um código de 
ética e da organização de um sindicato. Os 
conselheiros dessa gestão referiram a “dureza” 

em “fazer existir” a Psicologia no Estado, pois 
tentativas de criar entidades de referência social 
podiam ser “complicadas”. Lembraram que 
adotavam estratégias subterrâneas de 
mobilização como telefonemas de suas casas e 
cartas pessoais. A terceira gestão (1981-1984) 
aconteceu quando já havia possibilidade de 
manifestações públicas pela abertura. Talvez 
por isso, alguns conselheiros tenham-na descrito 
como sendo marcada por um profundo 
sentimento de esperança exacerbado pela 
conquista da carta sindical. Ao mesmo tempo, 
afirmaram que, nas práticas não era dada ênfase 
nas questões políticas e atribuíram esse 
comportamento à juventude dos psicólogos e à 
recente oficialização do CRPRS. Ponderaram 
que posições políticas individuais não 
interferiam no trabalho. As diferenças, quando 
havia, eram abandonadas no momento em que 
“botavam o pé na ante-sala do Conselho... Ali 
éramos conselheiros de todos os psicólogos e 
isso a gente conversava claramente”. Como 
disseram as psicólogas Clarice Averbuck e 
Inúbia Duarte em depoimento para estudo 
anterior, havia um processo de assimilação do 
sistema que fazia com que a maioria não se 
envolvesse diretamente com as questões 
políticas referentes à ditadura. Os integrantes 
dessa gestão referiram tratar-se de uma época 
difícil quanto à construção da identidade 
profissional. A maior parte das ações lembradas 
voltava-se para o fortalecimento da categoria. 
Dulce Cordiolli lembrou que discutiam 
“madrugada adentro” questões relativas à 
profissão. Disse que havia esforços contínuos 
para manter canais de comunicação com os 
psicólogos e lembrou da participação de 
profissionais integrando as diferentes frentes de 
trabalho. Apesar do referido esforço para manter 
uma postura neutra, a 3ª gestão preocupava-se 
em estabelecer interlocuções. Berenice Canto 
colocou que era evidente o desejo de integração 
entre Sociedade, Sindicato e Conselho na 
mesma sede, o que não se concretizou. Essa 
necessidade de maior integração emergiu em 
algumas lutas coletivas das três gestões. Na 
primeira, a busca de oficialização do CRPRS, 
que reuniu um número surpreendente de pessoas 
em busca de reconhecimento da profissão. Na 
segunda, estratégias de enfrentamento em 
relação à ameaça que significava o Projeto 
Julianelli. Nesta ocasião, a mobilização se deu 
na articulação de diferentes categorias 
profissionais para evitar o avanço deste projeto. 
Esse episódio, ao que parece inaugurou o uso 
dos meios de comunicação o para veicular o 
posicionamento do CRPRS. Existem, ainda, 
registros de lutas coletivas relativas à 
equiparação da Psicologia com outras categorias 
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profissionais, à possibilidade de inserção das 
consultas de psicólogos na declaração do 
imposto sobre a renda e à discussão sobre a 
qualidade da formação profissional. Como pode 
ser observado as experiências de instituição do 
CRPRS implicaram processos de reflexão 
critica sobre o fazer, as responsabilidades e a 
identidade profissional. Além disso, favoreceu a 
articulação de diferentes estratégias em 
diferentes níveis, tendo em vista os contextos 
sócio-políticos vividos e as diversas 
perspectivas dos integrantes de cada gestão.  
 
 

CEZAR RODRIGUES CAMPOS: 
CONTRIBUIÇÕES PARA A HISTÓRIA DA 

REFORMA PSIQUIÁTRICA MINEIRA 
 

Marcela Alves de Abreu 
 (PUC Minas) 

abreumarci@gmail.com 
Silvia Regina Eulálio de Souza  

(PUC Minas) 
Maria Stella Brandão Goulart 

 (PUC Minas) 
goulartstella@yahoo.com.br 

 
Este trabalho é resultado do projeto em 
andamento, para conclusão de curso de 
graduação em Psicologia da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais. A 
pesquisa visa resgatar a memória do processo de 
mudança da política de atenção a Saúde Mental 
em Minas Gerais, através da história de um 
militante e gestor público. Assim, a investigação 
objetiva identificar as ações e acontecimentos 
relevantes e vinculáveis ao nome de Cezar 
Rodrigues Campos, para a modificação do 
modelo de saúde mental em Minas Gerais, a 
partir da trajetória institucional e as iniciativas 
técnicas, políticas e sociais que podem ser 
atribuídas a ele, na condição de gestor público. 
O interesse por este trabalho decorreu devido a 
outras pesquisas realizadas referente a temática 
da Reforma Psiquiátrica Mineira, onde foram 
feitas entrevistas com atores importantes para 
esse movimento. O nome de Cezar Rodrigues 
Campos esteve sempre presente durante as 
investigações, principalmente nas entrevistas 
relatando sobre suas ações e iniciativas, o que 
gerou interesse em conhecer mais sobre ele. 
Segundo entrevistados, Cezar Rodrigues 
Campos teria sido um dos principais 
responsáveis pelo Movimento da Reforma 
Psiquiátrica em Minas Gerais, tanto através da 
sua experiência clínica, no contato com o 
paciente, como com seu conhecimento da 
psiquiatria e habilidade política. A Prefeitura de 
Belo Horizonte, através da Câmara Municipal, 

homenageou Cezar, in memoriam, com o título 
de Cidadão Honorário, ressaltando em texto 
publicado “que depois de Cezar Rodrigues 
Campos a saúde mental em Minas e no Brasil 
nunca mais será a mesma”. A pesquisa proposta 
é relevante para o resgate da história da 
Reforma Psiquiátrica mineira e para o processo 
de Reforma que está em consolidação no Brasil 
e em Minas Gerais. O trabalhando estará 
inserido em um campo interdisciplinar, 
comportando as áreas de Psicologia e da 
História. Ele valoriza a nossa história e a força 
de uma liderança e seu esforço para conseguir 
implantar um projeto que tem grande resistência 
na sociedade: o de tirar os portadores de 
sofrimento mental de dentro dos hospitais para 
oferecer tratamento digno e uma chance de 
convivência com a comunidade. Portanto, o 
projeto pretende modificar este cenário 
resgatando, a partir de documentação histórica, 
a participação de Cezar Rodrigues Campos no 
cenário do movimento de crítica ao modelo 
manicomial que era estabelecido. A importância 
de conhecer e pesquisar sobre a história das 
políticas de saúde mental é a possibilidade que 
através deste estudo possamos efetivar 
mudanças em nosso presente. Ou seja, se 
quisermos construir um modelo assistencial 
melhor para as pessoas que sofrem de 
transtornos mentais, devemos fazer um resgate 
crítico do vivido e já experimentado. Por isso a 
proposta de um estudo histórico se faz 
necessária. Utilizando a perspectiva do método 
biográfico analisando jornais de instituições que 
tiveram impacto cultural e político para este 
processo de reforma da assistência a saúde 
mental e também locais onde Cezar Rodrigues 
Campos esteve presente, analisando assim sua 
participação nestes locais. Portanto os jornais 
que serão estudados são: o Jornal Fala Galba, 
criado pelo Centro de Estudos Galba Velloso 
em 1969, do Hospital Galba Velloso de Belo 
Horizonte; Jornal Risco, lançado pela 
Associação Mineira de Psiquiatria, em Abril de 
1988; Jornal Dardo, fundado pelo Hospital Raul 
Soares, no ano de 1991, e o Jornal Mineiro de 
Psiquiatria, tendo seu primeiro número do 
Jornal divulgado em Outubro de 1997. Esta 
investigação é fundamental para o 
conhecimento da realidade assistencial mineira, 
considerando que estudaremos jornais 
pertencentes a instituições de notório impacto 
cultural para o cenário da Saúde Mental. Cezar 
Rodrigues Campos nasceu em 15 de Março de 
1940 e faleceu em 24 de Março de 1999. 
Durante seu período de vida, esteve presente, 
em diversas instituições. Na década de 1960 
formou em medicina como a Universidade 
Federal de Minas Gerais, depois participou do 
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grupo de psiquiatras do Hospital Galba Velloso. 
Neste hospital esteve como estudante e 
professor da recém constituída Residência 
(curso de especialização) do HGV (Hospital 
Galba Velloso), vinculado à Fundação Estadual 
de Assistência Psiquiátrica (FEAP). 
Posteriormente, trabalhou no hospital Instituto 
Raul Soares, como preceptor, durante as 
décadas de 70 e 80, da Residência em 
Psiquiatria, onde se destaca seu trabalho com a 
disciplina de Psiquiatria Social. No ano de 1976, 
assumiu a presidência da Associação Mineira de 
Psiquiatria, e assim, no ano de 1979, Cezar foi o 
presidente do III Congresso Mineiro de 
Psiquiatria, evento de grande relevância para a 
constituição do Movimento de Reforma da 
Assistência a Saúde Mental não só mineiro, mas 
também em âmbito nacional. Na década de 80 
foi superintendente da Fundação Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais (FHEMIG), tendo 
grande participação político-institucional ao 
longo dos anos 80 e 90. Durante os anos de 
1987 e 1988, Cezar lecionou na Escola de Saúde 
Pública de Minas Gerais (ESP), no primeiro 
curso de Especialização a Saúde Mental de 
Minas Gerais, as disciplinas de Psicopatologia 
(1987) e Clínica em Saúde Mental (1987 e 
1988). No ano de 1993, Cezar Campos tornou-
se Secretário de Saúde, da Prefeitura de Belo 
Horizonte, na época era governado por Patrus 
Ananias, pela gestão Frente BH Popular, 
formado por uma colisão de partidos de 
esquerda, que esteve no período de 1993/1996. 
Cezar foi gestor do SUS-BH, participando de 
seu planejamento e implantação na cidade. Na 
saúde mental, Cezar teve papel essencial na 
criação dos primeiros serviços substitutivos ao 
atendimento a Saúde Mental (1993), os 
CERSAMs (Centro de Referência a Saúde 

Mental), e na elaboração da Lei Estadual 11. 
802, de 18 de Janeiro de 1995, que “dispõe 
sobre a promoção da Saúde e a Reintegração 
Social do Portador de Sofrimento Mental e 
também outras providências com relação a esses 
cidadãos”. Esta lei possibilitou a reinserção do 
portador de sofrimento mental à sociedade, 
restabelecendo seus direitos e permitindo seu 
tratamento em serviços abertos. Na década de 
90, Cezar Campos participou, como ativista, do 
Movimento de Luta Antimanicomial, e auxiliou 
na constituição do Fórum Mineiro de Saúde 
Mental que foi fundamental para a construção 
da Reforma mineira. Ele atuou tanto na crítica 
da situação da assistência prestada aos doentes 
mentais pelos hospitais psiquiátricos nos anos 
60 e 70, quanto trabalhou na Fundação 
Hospitalar do Estado de Minas Gerais e na 
Secretaria Municipal de Saúde para realizar a 
Reforma das Políticas de Saúde Mental. O 
estudo do trabalho realizado por este gestor 
publico e profissional da saúde mental, a partir 
da imprensa e de periódicos, nos permitirá 
recuperar um importante período da história da 
Psicologia e da Psiquiatria de Minas Gerais. 
Perguntamo-nos sobre qual seria a importância 
deste sujeito individual num processo maior 
como a construção da nova política de saúde 
mental. Percebe-se, a partir dos dados parciais 
da pesquisa, que a figura de Cezar Rodrigues 
Campos esteve presente em diversos cenários 
institucionais relevantes para a formação do 
Movimento de Reforma Psiquiátrica de Minas 
Gerais, atuando no processo de redefinição da 
política de saúde mental mineira. Pretendemos a 
partir desse levantamento de sua história de vida 
e de suas iniciativas, contribuir no resgate da 
história da Reforma Psiquiátrica mineira. 
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Este trabalho faz parte de um projeto de 
pesquisa sobre a relação entre “mulher e 
psicologia” no Rio de Janeiro. Enfocando 
principalmente as décadas de 1940 a 1960, esta 
investigação discute a contribuição feminina 
para o processo de autonomização e 
institucionalização da Psicologia no Brasil e 
procura investigar como tal contribuição chega 
até nós, profissionais e estudantes do século 
XXI. É importante esclarecer que nosso objetivo 
não é substituir a menção aos homens por 
referências a mulheres, exaltando-as, mas, sim, 
apontar a presença delas no momento da 
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institucionalização da Psicologia, resgatando a 
memória de coisas esquecidas. No início de 
nossa investigação, logo ao verificarmos que 
havia, sim, um número grande de mulheres 
atuando naquele período, levantamos algumas 
questões como: por que tantas mulheres 
colaboraram e, no entanto, tão poucas são 
conhecidas no cenário de nossa psicologia? Os 
trabalhos que realizavam apresentavam menor 
importância? Eram menos divulgados? Elas 
participavam de menos congressos e outras 
atividades de divulgação e debate? O que 
aconteceu no decorrer da história da psicologia 
para que a contribuição feminina ficasse 
esquecida? Para tentar responder a essas e 
outras questões, consideramos ser necessário 
retornar à história da Psicologia no Brasil na 
primeira metade do século XX, quando a 
mesma não se constituía ainda como campo de 
conhecimento autônomo. Neste período, a 
historiografia costuma apontar grandes nomes 
que marcaram este campo no Rio de Janeiro, 
como Emílio Mira y Lopez, Manuel Bergström 
Lourenço Filho, Antônio Gomes Penna, Arthur 
Ramos, Nilton Campos, Eliezer Schneider. 
Todos homens. Coincidência? Nossos estudos 
mostram, no entanto, a presença de grande 
contribuição de mulheres para que tal 
autonomia pudesse ser concretizada. Em um 
contexto cultural na qual a narrativa 
historiográfica parte de um ponto de vista em 
que a mulher figura como alicerce do homem, 
sempre personagem secundário, nunca dona da 
história (como o demonstra a frase muito 
utilizada, que pretende mostrar a relevância 
feminina: “por trás de um grande homem, há 
sempre uma grande mulher”), sua contribuição 
se perde nos desvãos do tempo. Podemos 
perceber uma clara diferenciação entre mulher e 
homem relativa ao modo como a contribuição 
de ambos foi tratada historicamente. No 
decorrer da história, o homem fez parte da 
esfera pública da sociedade, que teve, até o 
início do século XX, maior importância sócio-
cultural, cabendo à mulher o cuidado da vida 
privada. Sabemos que um dos caminhos que 
levam a mulher para o espaço público é a sua 
profissionalização e entrada no mercado de 
trabalho, exercendo funções que, entretanto, não 
a desvinculavam da imagem de cuidadora da 
família. Neste caminho, os espaços por ela 
ocupados se transformaram, sendo exemplar o 
processo de feminilização da educação, antes 
um campo profissional ocupado sobretudo por 
homens e que possuía grande prestígio social e 
que, posteriormente, a partir da entrada 
feminina, sofreu um significativo processo de 
desvalorização que teve como conseqüência, 
por exemplo, a decadência dos salários e das 

condições trabalhistas. Nessa direção, as 
relações de poder que permeiam a temática de 
gênero reservaram (ou reservam?) ao homem as 
decisões políticas relativas ao destino da nação, 
enquanto à mulher eram destinados os espaços, 
funções e atividades de cuidado do outro. No 
campo científico da Psicologia observamos que, 
apesar de inúmeras mulheres escreverem 
artigos, publicarem trabalhos em livros e 
revistas, realizarem experimentos, os mesmos 
não ultrapassaram a barreira do tempo para 
chegar até nós com a mesma relevância que foi 
dada aos estudos realizados por homens. Assim 
sendo, o universo da produção científica 
descortinou-se para nós como um campo de 
análise dessa relação. Entre os documentos 
investigados, a revista Arquivos Brasileiros de 
Psicotécnica se configurou como uma fonte 
relevante para nossa pesquisa. O referido 
periódico foi publicado a partir de 1949 pelo 
Instituto de Seleção e Orientação Profissional 
(ISOP), órgão integrante da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), no Rio de Janeiro. Este instituto 
foi de grande relevância para as práticas 
psicológicas no Brasil, em especial nas áreas 
das Organizações e do Trabalho. A revista teve 
diferentes nomes e alteração em sua 
periodicidade durante o decorrer dos anos. 
Permaneceu com nome original até 1968, 
período em que era publicada trimestralmente. 
A partir de 1969, teve o nome modificado para 
Arquivos Brasileiros de Psicologia Aplicada, 
mantendo, porém, a trimestralidade. Desde 
1979, é denominada Arquivos Brasileiros de 
Psicologia, com periodicidade semestral. 
Também é necessário explicitar que, com o 
fechamento do ISOP em 1990, tornou-se 
publicação integrante do Programa de Pós-
Graduação em Psicologia do Instituto de 
Psicologia da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ). Presentemente publicada em 
formato eletrônico, a revista está atualmente no 
volume 59. Como recurso metodológico, 
procedemos a uma análise de todos os números 
dos Arquivos Brasileiros de Psicotécnica 
publicados no período de setembro de 1949 a 
dezembro de 1968 (volumes 1 a 20). O período 
escolhido deve-se ao recorte temporal de nossa 
pesquisa, relativo às décadas de 1940 a 1960, 
período de constituição da Psicologia como um 
campo profissional no nosso país. Levantamos 
então a produção bibliográfica de autoria 
feminina, bem como as atividades 
desenvolvidas por mulheres que foram descritas 
em “Relatórios do ISOP” ou na seção 
“Noticiário” da revista. Algumas atividades 
mencionadas apontavam para a participação 
feminina em cursos, congressos e conferências, 
como palestrantes, professoras, alunas e/ou 
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participantes, representando as instituições nas 
quais estavam inseridas, ou até mesmo o Brasil, 
em eventos internacionais. Muitas mulheres 
também eram mencionadas por serem 
integrantes de Conselhos ou Associações de 
diversas áreas da Psicologia. Este levantamento 
nos permitiu listar aproximadamente 195 
mulheres. Partindo de diversas fontes de 
consulta, como entrevistas que realizamos com 
mulheres que foram personagens importantes 
deste período, o Dicionário Biográfico da 
Psicologia no Brasil – Pioneiros, e vídeos 
biográficos editados pelo Conselho Federal de 
Psicologia, além de biografias escritas que 
conseguimos recolher, construímos 
parcialmente a biografia de 31 delas. Este 

número representa aproximadamente 16% das 
mulheres que participaram deste período da 
história da psicologia. Verificamos também que 
a maioria dos trabalhos de autoria feminina 
publicados nos Arquivos situa-se no campo da 
prática, como testes, análise profissiográfica, 
orientação profissional. Esses dados até então 
haviam sido ignorados ou pouco eram 
mencionados. Em conclusão, nossos resultados 
mostram um pouco do muito que as mulheres 
contribuíram para a autonomização, 
institucionalização e crescimento da psicologia 
no Brasil. Por outro lado, apontam o quanto 
ainda necessitamos investigar para que o 
importante trabalho feminino na construção 
deste campo possa ser valorizado. 
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O objetivo dessa apresentação é comunicar à 
comunidade científica as fontes documentais 
sobre a História da Psicologia em Minas Gerais, 
originadas do Serviço de Orientação e Seleção 
Profissional (SOSP), cujos documentos são 
datados do período de 1949 a 1994. O Serviço 
de Orientação e Seleção Profissional (SOSP), 
foi criado ligado ao Instituto de Educação de 
Minas Gerais, após a integração deste serviço à 
Universidade do Estado de Minas Gerais, este 
material foi colocado em um dos galpões da 

UEMG, em condições precárias de 
armazenamento, sem tratamento específico e 
esteve sob ameaça de ser incinerado. Trata-se de 
um grande volume (32m3) de documentos, entre 
eles, laudos psicológicos, provas de seleção 
profissional para diversos cargos e provas de 
seleção para ingresso em instituições 
educacionais de ensino fundamental e superior. 
O Serviço de Orientação e Seleção Profissional 
– SOSP foi criado pela lei nº. 482, de 11 de 
novembro de 1949, estabelecido no contexto 
histórico dos presidentes Getúlio Vargas e 
Juscelino Kubitschek, cuja ênfase econômica 
era marcada pelo capitalismo dependente, 
permeado por uma ideologia desenvolvimentista 
e tecnicista, sobre os processos de 
industrialização do país. Diretamente ligado à 
estrutura organizacional do Instituto de 
Educação de Minas Gerais, o SOSP teve suas 
dependências especialmente construídas para o 
serviço da psicologia aplicada. Contou, ao longo 
de várias décadas, com uma equipe de 
profissionais qualificados que oferecia 
atendimento de orientação infantil, orientação 
vocacional e profissional, bem como, realizava 
atividades de seleção de pessoal para as vagas 
do funcionalismo público estadual e instituições 
particulares. Originalmente, o SOSP teve como 
base teórica a abordagem psicométrica e, 
posteriormente, conduziu seus atendimentos 
para uma linha de abordagem humanista, sobre 
uma visão dinâmica da personalidade. O SOSP 
constituiu, ao longo de sua trajetória, centro de 
produção do conhecimento e pesquisa sobre 
novas metodologias educacionais, de orientação 
vocacional e técnicas de avaliação psicológica. 
O SOSP era subdividido em três setores: (1) 
Setor de orientação infantil: atendida crianças 
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(03 a 14 anos) com dificuldades emocionais, 
psicomotoras e/ou pedagógicas de adaptação 
social e aprendizagem escolar. Atividades: a) 
avaliação psicológica da criança (aspecto 
intelectual, psicomotor, emocional e 
psicopedagógico); b) levantamento de hipótese 
diagnóstica do caso; c) orientação de medidas 
terapêuticas e encaminhamentos; e, d) 
tratamento psicológico, orientação psicológica; 
psicoterapia infantil (ludoterapia); reeducação 
psicomotora; e orientação de pais e professores. 
(2) Setor de Orientação Vocacional e 
Profissional: atendia a adolescentes e adultos 
visando orientações profissionais e 
educacionais. Atividades: a) avaliação 
psicológica do sujeito, investigação da história 
de vida, habilidades e interesses; b) Informação 
sobre profissões, cursos e campos de atuação; e, 
c) orientação sobre as profissões mais 
adequadas. (3) Setor de Seleção Profissional: 
Executava atividades de seleção de pessoal dos 
quadros de funcionários de instituições públicas 
e particulares do estado de Minas Gerais. 
Atendia, também, casos de laudos periciais e 
julgamentos, laudos duvidosos e discrepantes de 
outras clínicas. Sua decisão final era sempre 
aceita e acatada. Realizava seleções de alunos 
para cursos de graduação e especialização em 
diversas áreas do conhecimento. As seleções 
obedeciam aos critérios de escolaridade, 
conhecimento e aos resultados dos testes 
psicológicos. Esta medida tinha como objetivo a 
melhoria do nível de qualidade e eficácia do 
ensino. Além desses setores, supervisão de 
estágios de alunos do 3º grau dos cursos de 
pedagogia e psicologia, atividades de análise de 
instrumentos de avaliação psicológica que eram 
adaptados, padronizados e atualizados para 
utilização na população brasileira. O SOSP 
organizava os processos e laudos psicológicos, 
de forma ética e sigilosa, garantindo a 
preservação da identidade dos sujeitos 
atendidos, cujos resultados eram fichados, 
numerados e arquivados. Desde sua criação, o 
SOSP esteve vinculado ao Instituto de Educação 
de Minas Gerais, entretanto, obteve uma 
representatividade significativa dentro do estado 
de Minas Gerais, com atuação em diversos 
âmbitos do estado. Colaborava para a orientação 
de pais e professores ao identificar aspectos que 
influenciavam as dificuldades escolares dos 
alunos. Selecionava alunos para ingresso em 
escolas públicas, elaborava e aplicava provas de 
vestibular para cursos de graduação e 
selecionava ainda, profissionais para cargos 
públicos do Estado e empresas privadas. Essas 
são evidências da relevância de se compreender 
a dinâmica desse serviço de psicologia aplicada 
no contexto em que estava imerso: pela 

demanda de estudos teóricos para uma 
psicologia científica e pelo serviço ligado ao 
governo de Minas, cujo interesse inspirava-se 
em ideais desenvolvimentistas e tecnicistas e em 
uma política voltada para a industrialização do 
país. A construção deste acervo tem por 
objetivo, dentre outros, possibilitar novas 
pesquisas no âmbito da psicologia, da pedagogia 
e da história das instituições, tendo em vista a 
vasta documentação encontrada que possibilita a 
comprovação e a certificação de fatos que 
revelam o contexto da psicologia mineira na 
segunda metade do século XX, permitindo 
avanços do conhecimento nessas áreas. A 
constituição do acervo SOSP encontra-se em 
fase de exploração e desenvolvimento. A 
princípio, o material foi em parte transportado 
do galpão onde se encontrava para uma sala na 
Faculdade de Educação da Universidade do 
Estado de Minas Gerais. As caixas foram 
abertas e iniciou-se o processo de tratamento 
dos dados, caracterizado pelas etapas: 
higienização, classificação, indexação e 
arquivamento dos documentos.O processo de 
higienização consiste em retiradas de resíduos 
diversos, tais como clipes, grampos, alfinetes 
enferrujados, fungos, fuligem. O documento é 
envolto na folha de papel não alcalino e 
classificado conforme a identificação do tipo de 
documento, seção, faixa etária, sexo, data de 
inscrição e atendimento e tipos de testes 
contidos no documento, além de observações 
relevantes. A próxima etapa, a indexação, 
refere-se à inserção das informações 
classificadas no Banco de Dados, criado no 
sistema Access, que tem o objetivo de 
sistematizar e facilitar a localização dos 
documentos após seu processo de arquivamento. 
Este se caracteriza pela organização e 
conservação do acervo em caixas – arquivo 
numeradas. Parte do corpus documental já está 
indexada no Banco de Dados. No momento 
atual, o acervo SOSP vem constituindo seu 
desenvolvimento metodológico atrelado aos 
estudos teóricos fundamentados na História da 
Psicologia no Brasil, abordagens psicológicas, 
História da Educação brasileira e nos estudos 
sobre o contexto histórico da época, realizados 
em encontros periódicos do grupo de estudos 
formado pela orientadora, bolsistas de iniciação 
científica, professores e colaboradores.Esta 
fundamentação teórica constitui-se como um 
elemento de interação, momento em que 
questionamentos, trocas de experiências 
favorecem a construção de conhecimento entre 
os componentes do grupo, visando contemplar 
além da edificação do acervo, o enriquecimento 
teórico necessário.Torna-se fundamental, para 
sua legitimação, instaurar uma política 
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institucional adequada para a constituição do 
acervo bem como um movimento sincrético do 
conhecimento, uma vez que o processo 

investigatório possui como predicado a geração 
de novos estudos. 
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Para compreender a sistemática que determina 
as ações desencadeadas no curso do 
desenvolvimento de uma ciência, faz-se 
necessária a consideração do contexto 
ideológico em que esta ciência ou qualquer 
expressão cultural estiveram imersas. Tal 
trabalho é importante uma vez que são as forças 
originadas em ideologias vigentes que 
fornecerão os elementos indicativos dos temas a 
serem abordados pelo viés científico. Quando se 
admite que microteorias tecnicistas constituam 
os fundamentos exclusivos das práticas 
científicas e tecnológicas, admite-se também o 
risco de uma aplicação alheia às prescrições 
éticas vigentes. Neste sentido, algo constatado 
em diversos momentos históricos, é uma forma 
atuação em ciência calcada sobre microteorias 
desocupadas de discussões acerca dos contextos 
ideológicos dos quais emergiram. Paira, 
portanto, sobre parte do pensamento científico 
mundial, um certo acordo de que o pesquisador 
será tão mais eficaz quanto mais se debruçar 
sobre uma teoria em miniatura. Em contraste, 
coexistem com estas abordagens 
posicionamentos intelectuais distintos dos 
anteriormente descritos. Um exemplo está na 
constituição do Estado Nacional Soviético em 
1917. Uma ideologia construída a partir de 
interpretações do pensamento de Karl Marx e 
Frederick Engels perdurou como elemento 
fundamental para as práticas científicas 
soviéticas durante parte do século XX. A 

propaganda estatal explicitava as premissas 
filosóficas que deveriam sustentar todo o 
funcionamento do novo Estado. Foi neste 
contexto que as perspectivas marxianas 
exerceram o papel de norte para a maioria das 
indagações filosóficas e científicas daquele país. 
Este é o pano de fundo para a emergência do 
pensamento de Lev Semionovich Vygotsky 
(1896-1934). Sua produção emerge dos 
percalços de uma trajetória que é síntese do 
testemunho de massacres e perseguições 
direcionados à comunidade judaica da qual era 
integrante, assim como as conseqüências 
advindas dos impactos sociais da Primeira 
Grande Guerra, além de outras ocupações do 
território russo. Vigotski estava imerso num 
contexto que demandava a implicação 
intelectual em tarefas que pudessem contribuir 
para a resolução dos graves problemas advindos 
da Revolução de Outubro. Naquele período, 
dois milhões de cidadãos russos saíram do país, 
deixando em aberto postos de trabalho 
fundamentais para a organização da nova 
conjuntura estatal. Para Vygotsky, a 
efervescência política nas duas primeiras 
décadas do século XX foi também um período 
de grande contato com a cena cultural soviética. 
Foi contemporâneo de vários autores que deram 
importantes contribuições para a literatura 
mundial como Babel, Gorky, Belyj, Sholokhov, 
Akhamatova, Blok, Esenin, dentre outros dignos 
de nota. Na música destacavam-se as 
composições originais de Prokofiev, 
Shostakovich, Stravinsky, etc. Nas artes 
plásticas Kandinsky e Malevich compunham a 
vanguarda russa. Teve também a oportunidade 
de se inserir ativamente em movimentos 
artísticos ao procurar levar para Gomel as 
melhores companhias teatrais em atividade na 
Rússia. Estas incursões nas artes já ocorriam 
anteriormente à inserção formal de Vygotsky 
nas discussões psicológicas e a sua atuação ativa 
naquele contexto cultural multifacetado foi 
decisiva para a formação do seu pensamento 
crítico. A gradual transição de interesses que 
levaram Vygotsky a contemplar também os 
debates da psicologia parece ter consistido num 
processo voltado para a construção de respostas 
às demandas prementes de uma sociedade que 
almejava um novo status na comunidade 
mundial. Somente em publicações ocidentais 
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relativamente recentes há uma preocupação 
maior com a contextualização histórica da 
produção de Vygotsky, relacionando-a com 
aspectos sociais e científicos vigentes na Rússia 
na virada para o século XX. Diante disto, pode-
se concluir que ainda se fazem necessárias 
investigações daquele contexto cultural, no 
intuito de clarificar aspectos relativos à 
construção das suas proposições vygotskyanas, 
diante dos diversos percalços presentes na 
trajetória pessoal do autor. Parafraseando Pável 
Blonsky, Vygotsky escreveu que a psicologia 
contemporânea pode ser compreendida somente 
como a história dessa psicologia. Tomando-se 
esta afirmação como um postulado, entende-se 
que o mesmo critério deve ser aplicado à sua 
proposta de psicologia. Se ainda tomar-se como 
referência que a história não é imparcial, mas 
sim inevitavelmente seletiva, é necessária 
cautela na delimitação precisa das variáveis 
abordadas num estudo que pretende lidar com 
dados históricos, visando a minimização de 
distorções descritivas que um olhar seletivo 
possa trazer. Em muitas fontes presentes na 
literatura sempre se encontram histórias escritas 
de acordo com as necessidades originadas no 
tempo em que são concebidas. É a consciência 
da ocorrência do fenômeno da apropriação 
interpretativa de autores historicistas sobre o 
documental disponível que conotará cautela às 
análises aqui expostas. Portanto, é importante 
levar em conta as determinantes das 
divergências constatadas em diversas versões 
consultadas ao longo de um trabalho 
investigativo, com o objetivo de que se 
construam considerações que correspondam em 
maior medida aos fatos históricos relacionados à 
trajetória de Vygotsky. O recurso à História 
Geral e à História da Ciência devem ser 
freqüentes em explorações científicas, tendo em 
vista a minimização de distorções 
interpretativas. A própria obra de Vygotsky 
recomenda este tipo de abordagem para 
problemáticas científicas em geral. A 
emergência da Teoria Histórico-Cultural teve 
como uma de suas bases e assumiu como 
aspecto distintivo o pensamento histórico com 
suas vicissitudes. Fortalecendo a posição de que 
a abordagem histórica é essencial à 
credibilidade do conhecimento científico, 
podem-se citar alguns exemplos de incorreções 
que só uma investigação atenta aos impactos 
dos elementos históricos e sociais pôde desvelar 
na trajetória da própria Psicologia Histórico-
Cultural. O livro Pensamento e Linguagem, por 
exemplo, é uma publicação que, segundo o 
levantamento de Maria Teresa Assunção 
Freitas, é referência bibliográfica de 38% dos 
estudos que se valem da teoria de Vygotsky em 

pesquisas brasileiras apresentadas nas reuniões 
da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
graduação em Educação de 1998 à 2003. O fato 
que requer especial atenção é que as edições 
brasileiras do volume, publicadas entre 1987 e 
2003, são baseadas numa tradução norte-
americana do original em russo. Desta versão, 
foram retirados trechos que pudessem dar ao 
texto qualquer conotação marxista. De 337 
páginas presentes na tradução espanhola das 
Obras Escolhidas, a edição brasileira apresenta 
194. À luz destes elementos biográficos de 
Vygotsky é possível hipotetizar que a sua 
meteórica passagem pela história da psicologia 
também componha o complexo conjunto de 
fatores responsáveis pelo crescente interesse que 
este autor permanece despertando nos dias 
atuais. Tal fato implica em pelo menos duas 
conseqüências importantes: a primeira se refere 
a um aumento real dos estudos acerca das 
proposições Histórico-Culturais no Brasil, a 
segunda remete ao fato de que nem sempre o 
grande alcance acadêmico ou popular de uma 
obra proporciona avanços na compreensão do 
conjunto das suas proposições. Exemplos de 
incorreções são notórios e numerosos na 
historiografia geral, inclusive no próprio âmbito 
das ciências. Diferentes tempos históricos 
fomentam o aparecimento de diferentes 
demandas sociais. Na contemporaneidade 
encontra-se uma situação que, tal como aquela 
presente quando da elaboração da Teoria 
Histórico-Cultural, se impõe e traz novas 
indagações que fomentam olhares originais 
sobre muitos legados intelectuais. As heranças 
autorais sempre sofrerão apropriações que 
modificarão com maior ou menor violência a 
sua significação original. No caso da 
contribuição de Vygotsky, as suas indagações 
como teórico do desenvolvimento, como 
epistemólogo ou como metodólogo da 
Psicologia, apontam para o seu envolvimento 
numa complexa rede social decisiva para a 
emergência da sua teoria. Ao colocar em 
perspectiva o movimento atual da pesquisa 
brasileira fundamentada no pensamento 
vygotskyano, encontram-se investigações que 
procuram identificar, dentre outros aspectos, as 
relações entre Vygotsky e seus contemporâneos, 
outras ocupadas do impacto do seu pensamento 
sobre movimentos educacionais, reflexões sobre 
a metodologia utilizada em pesquisas de 
Vygotsky e sua relevância atual, a possibilidade 
de abordagens clínicas psicoterápicas, além de 
vários trabalhos destinados ao refinamento 
conceitual da compreensão de conceitos 
filosóficos e teóricos presentes na obra de 
Vygotsky. Estes são indicativos da 
multiplicidade de olhares envolvidos nas 
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apropriações de um trabalho que se iniciou há 
quase oitenta anos. É por isso que esta breve 
revisão da trajetória deste psicólogo, 
epistemólogo, metodólogo, enfim, deste 
pensador da cultura do seu tempo, reconhece na 
abordagem histórica uma prolífica fonte de 
subsídios para o estabelecimento de novas 
apropriações que possam ampliar as aplicações 
atuais da Psicologia Histórico-Cultural, ao 
mesmo tempo em que proporciona uma maior 
ciência dos pesquisadores contemporâneos das 
vozes sintetizadas pelo discurso de Vygotsky. 
Cabe então indagar sobre as demandas futuras 
passíveis de análises histórico-culturais, assim 
como o conseqüente posicionamento da 

comunidade científica na produção de 
alternativas que instrumentalizem as aplicações 
do legado de Vygotsky. A dinâmica social 
continuará o seu curso exigindo respostas da 
ciência. A qualidade destas respostas pode ser 
avaliada pela compreensão das condicionantes 
ideológicas dos momentos nos quais são dadas 
respostas a questões de interesse para as 
ciências. Espera-se que esta reflexão possa 
consistir numa modesta expressão de 
questionamentos mobilizem aqueles que fitam o 
horizonte criado pelo trabalho de Lev Vygotsky. 
Um trabalho que deixou muitas portas abertas 
para reflexões futuras ressaltando que estas 
dependerão daquilo que se realizar no presente. 
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E. COMUNICAÇÕES ORAIS 
 
 

EIXO 1 – HISTÓRIA, MEMÓRIA, COMEMORAÇÃO 
 
 

SESSÃO: HISTÓRIAS DA FORMAÇÃO E REGULAÇÃO DA PSICOLOGIA NO BRASIL 
 
 

CINQUENTA ANOS DE HISTÓRIA DA 
FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA – O CASO 

PUC MINAS 
 

Maria de Fátima Lobo Boschi  
(PUC Minas)  

fboschi@pucminas.br 
Maria Stella Brandão Goulart  

(PUC Minas) 
goulartstella@yahoo.com.br 

Mário Lúcio Vieira da Silva  
(PUC Minas) 

mariolvs@terra.com.br 
Marcela Alves de Abreu  

(PUC Minas/ Estudante de iniciação científica) 
abreumarci@gmail.com 

 
A Psicologia como profissão desfruta de uma 
característica que, talvez, a torna distinta de outras 
profissões, qual seja, o fato de estar 
continuamente voltando-se sobre si mesma, num 
processo reflexivo e crítico permanentes. Nesse 
movimento, busca constantemente repensar a sua 
história, compreender os caminhos que percorreu 
e melhor se posicionar na atualidade. Motivados 
por esta disposição, nota-se, atualmente, um 
aumento do interesse pela história da Psicologia 
brasileira. A pesquisa intitulada “A Psicologia na 
PUC Minas: uma história de 50 anos” visa a 
recuperar a história de cinqüenta anos da 
Psicologia na Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais. A investigação é financiada pela 
PUC Minas (FIP, Fundo de Incentivo à Pesquisa) 
e está sendo desenvolvida no Instituto de 
Psicologia, com o apoio do Laboratório de 
Psicologia Social e Direitos Humanos – LADHU / 
PUC MG. O curso de Psicologia da PUC Minas 
foi o primeiro curso de Psicologia em Minas 
Gerais, e o terceiro no Brasil. Ao retomar e 
refletir sobre sua história oportuniza-se a 
possibilidade de problematizar a história da 
formação dos psicólogos brasileiros. A pesquisa 
pretende identificar, inventariar, categorizar e 
preservar o material documental referente à 
história da Psicologia na PUC Minas. A intenção 
é a de criar um Centro de Documentação 
Histórica do Instituto de Psicologia da PUC 
Minas, associado ao Centro de Memória da PUC 
Minas. Visando o incentivo à pesquisa e o estudo 
da história da psicologia, sobretudo através da 

organização e preservação de material documental 
produzidos. O acervo gerado deverá ser composto 
por fotografias, gravações, material bibliográfico, 
documentos, e quaisquer materiais que possam 
conter informações acerca do Instituto de 
Psicologia desde o ano de sua criação (1959) até a 
atualidade. O trabalho se orientará na perspectiva 
da Pesquisa documental, mas com a perspectiva 
de não apenas resgatar documentos, mas de 
fomentar a discussão sobre a memória acerca do 
Curso de Psicologia da PUC Minas e da 
construção da profissão. Assim sendo, o processo 
de pesquisa documental será viabilizado através 
da criação de fóruns de discussão sobre a história 
da formação. Para contribuir no processo de 
recuperação dessa história, será publicado um 
número especial do periódico “Psicologia em 
Revista”, editada regularmente pelo Instituto de 
Psicologia da PUC Minas, com artigos que 
possam contemplar temas relevantes para a 
temática estudada. Também será organizado um 
seminário voltado para a discussão da história 
institucional mineira e também para a história da 
formação e ensino em Psicologia no Brasil. 
Percebe-se a importância desse trabalho na 
medida em que busca desvelar uma história que 
ainda se encontra pouco documentada. Sabe-se 
que Minas Gerais foi relevante na construção da 
profissão da Psicologia no Brasil. 
Particularmente, as primeiras décadas do século 
XX foram marcadas pelos grandes debates e 
reformas na área educacional. Os ideais 
educacionais então levantados expressam a 
necessidade de construção de uma nova 
sociedade, em que atuem os sentimentos de 
liberdade e democracia alicerçados na crença de 
que as mudanças pretendidas seriam alcançadas, 
principalmente, através da educação. Essa 
perspectiva faz do ensino público o alvo predileto 
dos governantes mineiros. A proposta da reforma 
de ensino, de Francisco Campos, surge segunda 
essa ótica, buscando a melhoria dos cursos 
normais e a capacitação profissional do professor. 
Neste contexto, os debates acerca da qualidade do 
ensino primário possibilitaram à Psicologia 
ocupar lugar de destaque na interface com a 
Educação, tornando-se disciplina presente nos 
currículos das Escolas Normais de Minas Gerais a 
partir da reforma do ensino, de 1928. Segundo 
esse regulamento, o trabalho do professor deveria 



Anais do VIII Encontro Clio-Psyché 
Histórias da Psicologia no Brasil 10 Anos Depois 
 
 

UERJ, 29 a 31 de outubro de 2008   ISSN: 1982-632X  

39

apoiar-se nas ciências biológicas e psicológicas. 
Isso possibilitou que a Psicologia tomasse a forma 
de uma disciplina autônoma com aplicação de 
métodos e conhecimentos específicos. As 
concepções psicológicas que vigoravam nessa 
época abrangiam os princípios funcionalistas, 
organicistas e aristotélico-tomistas, contidas nos 
programas de Psicologia das escolas normais, nas 
obras indicadas e nos trabalhos dos protagonistas 
da Psicologia. De destaque na década de trinta, 
em Minas Gerais, o nome e o trabalho da 
psicóloga Helena Antipoff. Todo esse clima 
voltado para o papel da educação na formação dos 
cidadãos, a necessidade de preparar professores 
aptos a desenvolverem as propostas educacionais 
e a construção da Psicologia para essa efetivação, 
promoveram, na década de cinqüenta, a 
constituição dos cursos de formação de 
psicólogos e a construção da profissão. Estudar, 
pois, a história da Psicologia da PUC Minas deve 
trazer luz não apenas para a história da Psicologia 
mineira, mas também brasileira, especialmente se 
o estudo possa ser sugestivo da articulação da 
formação com o esforço de regulamentação da 
profissão, esforço provavelmente, refletido nas 
diferentes propostas curriculares e nos modelos de 
funcionamento implementados ao longo de meio 
século. Vale ressaltar que, na origem dessa 
história, a Universidade Católica de Minas Gerais 
criou, em 1958, o curso de Orientação 
Educacional, organizado e coordenado pelo 
Professor Pedro Parafita de Bessa. Ao lado dos 
esforços voltados para a formação do psicólogo 
nota-se, durante a década de 50 as várias 
tentativas realizadas pela Associação Brasileira de 
Psicotécnica para regulamentar a atuação do 
psicólogo na clínica, portanto um esforço 
nitidamente voltado para as questões da futura 
profissão. Curioso considerar que, na época, o 
Conselho Nacional de Educação considerava que 
essa função deveria ser privativa do médico, não 
do psicólogo. Apenas em 1959, com o projeto de 
lei nº 3.825/58, é que foi regulamentada a atuação 
clínica. Pode-se perceber que o movimento 
iniciado na Universidade Católica, a fim de 
oferecer um curso para a formação do psicólogo, 
está em consonância com os projetos e com as 
tentativas de formalização da atuação profissional 
no âmbito nacional. Assim, em Abril de 1959 é 
inaugurado o Instituto de Psicologia Aplicada da 
Universidade Católica, regulamentado em 09 de 
Março de 1959, pelo Reitor Dom Serafim 
Fernandes de Araújo, através da Portaria nº 01/59 
e também registrado no livro de atas da reunião 
do Conselho Universitário do dia 04 de Março de 
1959. Inicialmente, o curso pertencia à Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras Santa Maria. O 
Professor Pedro Parafita de Bessa foi convidado 
para organizar a criação deste curso de Psicologia 

na Universidade, e também indicado para ser o 
Diretor do Instituto. O projeto do professor Bessa 
propunha um curso de Psicologia com marca 
científica forte, apresentando a Psicologia como 
uma ciência do comportamento, baseada na 
observação e na medição. Devemos destacar a 
figura de Pedro Parafita de Bessa por sua 
participação na criação do curso de Psicologia da 
Universidade Federal de Minas Gerais, em 1960, 
onde assumiu o cargo da direção do curso, e 
também por sua presença na comissão que 
organizou o registro profissional de psicólogos, 
em 1962. Quando no ano de 1962 foi 
regulamentada a profissão de psicólogo, pela lei 
nº 4.119, datada de 27 de agosto de 1962, já se 
formava a primeira turma de profissionais de 
Psicologia da Universidade Católica de Minas 
Gerais, composta por sete alunos. Nesta ocasião o 
curso passou por sua primeira reestruturação. O 
Professor Reinier Johanes Antonius Rozestratten 
assumiu a Diretoria do Instituto, tendo como 
marca a preocupação com a cientificidade e a 
formação do aluno. A busca da cientificidade se 
expressou na ênfase à psicologia experimental e 
nos laboratórios que ocupavam grande espaço na 
estrutura e funcionamento do curso. Em 50 anos, 
a Psicologia na PUC Minas, acompanhando o 
reconhecimento da profissão e de sua produção 
científica, cresceu de forma exponencial, 
notadamente através da ampliação dos seus 
cursos, que hoje são oferecidos em cinco unidades 
(Coração Eucarístico, Betim, São Gabriel, Poços 
de Caldas e Arcos). Atingiu sua maioridade 
científica com a estruturação do Mestrado em 
Psicologia, apresentando como área de 
concentração os “Processos de subjetivação”. A 
perspectiva de remontar essa história de trabalho 
impõe retomar o contexto em que a Psicologia se 
encontrava no Brasil, particularmente em Minas 
Gerais. Assim, partimos do inquietante cenário 
sóciopolítico da década de 50 e que colore os 
primeiros anos da década de 60. As origens do 
projeto são tributárias de pautas também 
fortemente vinculáveis ao cenário institucional da 
Igreja Católica e seu diálogo com a sociedade 
brasileira. 
 
 

ARQUIVOS E CATÁLOGOS: UMA 
POSSIBILIDADE DE RECONSTRUIR E 

PRESERVAR A MEMÓRIA DO PROCESSO 
DE REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO 

PSICOLOGIA 
 

Marisa Todescan Dias da Silva Baptista  
Universidade São Marcos 
marisatdsb@terra.com.br 
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A História da Psicologia no Brasil só muito 
recentemente passou a ser valorizada e contar 
com pesquisadores interessados em aprofundar os 
conhecimentos a respeito da mesma. Enquanto 
nos Estados Unidos na década de 60 do século 
XX e na Europa na de 80 já tinham um campo 
desenvolvido da História da Psicologia, na 
América Latina isso só ocorreu a partir da década 
de 90. Foi também nessa década que no Brasil 
ocorreu a introdução da disciplina HP em alguns 
currículos dos cursos de graduação, tendo havido 
ainda um aumento significativo de obras 
publicadas sobre o tema. A importância da 
História da Psicologia encontra-se na 
possibilidade dela explicitar o desenvolvimento 
das idéias psicológicas em diferentes momentos e 
contextos, as aprovações, os questionamentos e 
contestações que receberam o que pode ajudar o 
entendimento das diferentes abordagens 
existentes hoje no campo da Psicologia. Torna 
clara a origem das questões básicas que fazem 
parte do campo psicológico e seu significado ao 
longo da história. Permite entender percursos 
diversos que as vezes se complementam mas as 
vezes se contrapõem constituindo um campo 
complexo a ser apreendido. Wertheimer 
acrescenta que a História da Psicologia ajuda a 
entender como o homem se vê e como vê a 
realidade que o circunda. Para que isso possa 
ocorrer é importante que haja uma compreensão 
do que os que atuam nessa área pensam, trocam 
entre si e a qual necessidade do meio no qual 
estão inseridos tentam responder. Nesse sentido 
também é imprescindível entender o quanto a 
cultura, na qual vivem, influencia as idéias desses 
pensadores. Essa compreensão do papel História 
da Psicologia nos mostra a importância de 
considerarmos que uma das formas de estimular e 
promover um maior conhecimento da mesma e a 
preservação de sua memória é a organização de 
museus, arquivos, catálogos. Eles de certa forma 
concretizam com maior propriedade o 
conhecimento já produzido e, mais que isto, 
disponibilizam esse conhecimento para os 
possíveis interessados: pesquisadores, 
professores, psicólogos e alunos de Psicologia. 
No caso do ensino da História da Psicologia, a 
existência dessas instâncias aproxima tanto 
professores quanto alunos de uma realidade 
tangível, que permite a eles rapidamente se 
aproximarem da concretização de uma vivência 
da psicologia em um tempo não mais presente. 
Permitem a tomada de consciência das 
mudanças/permanências ocorridas em 
determinados aspectos em determinados tempos, 
que reconstruam criticamente o processo histórico 
da Psicologia o que pode ajudar a entender a 
realidade profissional em que estão inseridos. A 
concretude dos materiais consultados ajuda a 

elaboração do pensamento. Um dos marcos mais 
significativos da História da Psicologia no Brasil 
foi a Regulamentação da Profissão efetuada em 
1962. A história desse feito também precisa ser 
conhecida e divulgada. Até hoje ela tem sido 
contada a partir de fragmentos conhecidos por 
pesquisadores de diferentes partes do Brasil e que 
não foram reunidos. Consequentemente o 
conjunto dos acontecimentos não foi exposto aos 
interessados. Para que isso possa acontecer é 
importante que inicialmente sejam recolhidos 
esses diferentes fragmentos, e que haja um 
tratamento dos mesmos para poderem ser 
socializados. Esse raciocínio é que fundamenta a 
organização de um arquivo sobre a produção 
intelectual dos participantes diretos desse 
processo, que a princípio teve seu início mais 
formal por ocasião do I Congresso Brasileiro 
realizado em Curitiba em 1953. Do ponto de vista 
do conjunto dos envolvidos no processo é 
interessante saber o que pensavam sobre a questão 
da regulamentação da profissão, os diferentes 
significados que possivelmente cada um deles 
atribuía ao fato, como se compunham para 
defender suas idéias, qual a atividade profissional 
que exerciam enquanto psicólogos e como ela 
repercutia na sua forma de pensar a Psicologia. 
Saber qual sua relação com participantes de 
outros grupos que se opunham à idéia de 
regulamentação (médicos, engenheiros) assim 
como sua relação com os políticos (deputados e 
senadores) que pudessem abraçar a causa e atuar 
diretamente na apresentação, defesa e aprovação 
do mesmo. A quais necessidades sociais a atuação 
do psicólogo, naquele momento, respondia? De 
que forma(s)? Que outros assuntos da Psicologia 
esses participantes do processo abordavam nessa 
mesma época? Que relações estabeleciam entre a 
regulamentação e essas idéias? O que pensavam 
sobre a formação regular do profissional? Como a 
defendiam? O resgate e organização de todos os 
possíveis documentos que registrem as idéias 
destes personagens e possam ser usados para 
responder essas perguntas é o que está sendo 
feito. Esse material concreto funcionará como um 
testemunho de um momento histórico dinâmico, 
complexo e único, no qual determinadas relações 
e injunções resultaram na concretização da 
regulamentação. A realização de um arquivo com 
tal finalidade terá serventia não só para os 
pesquisadores que quiserem discutir outros 
aspectos ligados ao tema, período, personagens, 
etc. como também para professores e alunos da 
disciplina História da Psicologia. Para os alunos 
principalmente que estão iniciando a formação de 
sua identidade profissional é extremamente 
significativa a idéia de ir buscar a origem dessa 
formação regular e os desdobramentos 
posteriores, para situar o tipo de formação que 
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recebem hoje. Depoimentos de alguns dos 
participantes revelam o quanto a formação 
sugerida juntamente com a regulamentação, dizia 
respeito a um acerto informal com profissionais 
de algumas outras áreas profissionais, que 
inicialmente se indispunham com a idéia da 
regulamentação da profissão de psicólogo. Um 
arquivo fixo disponibilizará todos os documentos 
localizados e reproduzidos que tenham sido 
produzidos por escrito pelos participantes (livros, 
artigos, entrevistas, panfletos, manuscritos, 
notícias publicadas em revistas/ jornais) ou por 
terceiros, mas, referentes aos mesmos. Também 
se forem localizados podem ser disponibilizados 
fitas em vídeo, áudio, fotografias. O material que 
não puder ser reproduzido será objeto de um 
catálogo que mencione o local e a indicação 
correta de como poderá ser encontrado. Para 
facilitar o acesso de parte desse material a alunos 
e professores dos cursos de graduação em 
Psicologia haverá também a preocupação de 
produzir um Arquivo Itinerante, com cópias do 
que haja de mais significativo dentre todo o 
material coletado. Esse arquivo itinerante poderá 
assumir outras formas: enquanto material escrito 
pode resultar em um livro; também será possível 
produzir um CD; e uma terceira alternativa será 
organizar um site interativo, para que os 
interessados possam acessar de suas casas ou das 
instituições de formação ou profissionais. 
 
   
A LINHA DO TEMPO DA LICENCIATURA 

EM PSICOLOGIA NO BRASIL 
 

Deolinda Armani Turci 
Faculdade Pedro II-BH 
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Sergio Dias Cirino 

UFMG- FAE-Genpsi 
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Este texto não tem a pretensão de esgotar as datas 
relevantes da história e da licenciatura da 
Psicologia no Brasil, mas relembrar alguns 
importantes acontecimentos referentes à mesma. 
No momento histórico em que nos encontramos, 
buscando a legalização da disciplina de Psicologia 
como conteúdo obrigatório no ensino médio, faz-
se necessário uma retomada do processo histórico 
que a legitimou como conteúdo disciplinar e 
atenuar a importância da Licenciatura nos cursos 
de Psicologia. Evocando o surgimento da 
Psicologia no Brasil, verificamos que a mesma 
surge de uma interlocução principalmente com a 
Medicina e com a Educação. Desde as propostas 
higienistas da Faculdade de Medicina que 
propunham saúde física e mental a humanidade, a 
escola toma um novo formato de importância na 

sociedade, se destacando como possível local 
profilático da saúde mental e da construção de um 
ser melhor. Na educação, observa-se que com a 
criação do Pedagogium, escola normal no Rio de 
Janeiro e a Reforma conhecida como Benjamim 
Constant, no final do século XIX, a Psicologia 
começa a tomar corpo enquanto conteúdo 
disciplinar. Benjamin Constant, no Rio de Janeiro 
em 1890, então Ministro da Instrução Pública, 
Correios e Telégrafos do Governo Provisório, fez 
da Psicologia matéria oficial nos cursos normais 
de formação de professoras. A disciplina de 
Filosofia é substituída pela disciplina de 
Psicologia e lógica e posteriormente denominada 
Pedagogia e Psicologia, marcando assim um 
importante marco histórico da Licenciatura. De lá 
para cá, a Psicologia enquanto disciplina 
educacional vai se constituindo e seu percurso, 
nas várias facetas históricas da educação, além da 
construção de sua própria história, apresenta 
pontos destacáveis. Já no século XX, em 1912, na 
Escola Normal Caetano de Campos em São 
Paulo, a disciplina Pedagogia, foi dividida 
oficialmente em Pedagogia e Psicologia, e 
Manoel Bergstom Lourenço Filho (1897-1970), 
em 1920, leciona Psicologia e Pedagogia na 
Escola Normal de Piracicaba, além de mais tarde 
ter a incumbência de reformular a Escola Normal 
de Fortaleza e incluir esta disciplina na mesma. 
Na década de 1920, a defesa da organização de 
um sistema nacional de Educação, sobretudo com 
a implantação de uma reforma eminentemente 
pedagógica, surgiram vários profissionais da 
Educação (vindos da Medicina, do Direito e de 
outras áreas); foram criadas entidades 
representativas de educadores, como a Associação 
Brasileira de Educação – ABE; foram 
empreendidas reformas estaduais de ensino, além 
de outras iniciativas, que impulsionaram o 
desenvolvimento da Psicologia no ensino normal, 
também durante a década de 30. A Escola de 
Aperfeiçoamento de Professores de Minas Gerais, 
segundo a autora, constituiu-se como palco 
importante produtor de conhecimento, ensino e 
experiências educacionais baseadas na Psicologia, 
em 1929 e mais tarde se fundiu com a Escola 
Normal, dando origem ao Instituto de Educação, 
sob a direção de Helena Antipoff. Em 1933, com 
a criação da Universidade de São Paulo, a Escola 
de professores, antes vinculada ao Instituto de 
Educação, passa a constituir uma de suas 
unidades e a Profa. Noemy da Silveira Rudolfer, 
ministrante da disciplina Psicologia Educacional 
propõe já em 1934, a inclusão da mesma como 
uma disciplina de Ensino Superior. Diante de 
vários esforços a Psicologia se destaca como área 
do saber e como tal é legitimada pela legislação 
em 1962, Lei 4119, que reconhece a profissão de 
Psicólogo. Nesta oportunidade as especificações 
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de três habilitações garantem a licenciatura: 
Bacharel, Licenciado e Psicólogo. Em 1963, 
Pedro Parafita Bessa cria o curso de Psicologia na 
Universidade Federal de Minas Gerais, e que até a 
presente data mantém a Licenciatura no mesmo. 
A industrialização na América Latina, e a 
priorização do ensino técnico, formando 
especialistas capazes de dominar os setores de 
produção e a utilização de máquinas, 
forçosamente, afastou de cena os pressupostos 
anteriores formados a respeito da importância da 
Psicologia no ensino médio e a mesma fica 
vinculada apenas ao Magistério. Em 1964, por 
intermédio de vários pesquisadores, cria-se o 
departamento de Psicologia da Universidade de 
Brasília, mas em 1965 por motivos da ditadura 
militar, o mesmo é dissolvido. É objetivo da 
autora deste texto, pesquisar com mais veemência 
em tese de doutoramento, a história que se 
processa após 1962, pois pouco se diz a respeito 
da licenciatura sobre esta etapa. O que se sabe 
refere-se a legislação, como por exemplo que em 
1971 cria-se o CFP e os respectivos CRPs. Com 
os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Médio brasileiro, de 1998, em substituição a 
antiga grade curricular do 2º grau, priorizando a 
aquisição de conteúdos básicos, a preparação 
científica e as tecnologias indispensáveis ao curso 
específico, mais uma vez a Psicologia é retirada 
de cena, especificamente por opção das próprias 
escolas de 2° grau. Atualmente verificamos que 
alguns cursos técnicos ou profissionalizantes, 
utilizam os conteúdos de Psicologia, mas a grande 

maioria está vinculada à área de educação e da 
saúde. No ano de 2004 o Conselho Nacional de 
Educação, Câmara de Ensino superior institui “As 
Diretrizes Curriculares para os cursos de 
graduação em Psicologia”, onde em seu art.13 
descreve sobre a formação do professor de 
Psicologia: “A formação do professor de 
Psicologia dar-se-á em um projeto pedagógico 
complementar e diferenciado, elaborado em 
conformidade com a legislação que regulamenta a 
formação de professores no país”. “§ 1º O projeto 
pedagógico para a formação do Professor de 
Psicologia deve propiciar o desenvolvimento das 
competências e habilidades básicas constantes no 
núcleo comum do curso de Psicologia e daquelas 
previstas nas Diretrizes Nacionais para a 
formação do professor da Educação Básica, em 
nível superior”. Concluímos reforçando a idéia de 
que na contemporaneidade, a educação 
profissional enfrenta desafios na prática docente e 
no trabalho educativo. A legislação educacional e 
as transformações político-econômicas e sociais 
da atividade laboral, confirmam a influência de 
cada momento histórico, nos conteúdos e nas 
práticas pedagógicas que caracterizam o ensino e 
o interior das instituições. Retomar a linha do 
tempo da Licenciatura se faz indispensável, neste 
momento de reflexão, de dúvidas e da história da 
mesma na atualidade e na Psicologia. Não 
esgotamos a pesquisa, e nem pretendemos, mas a 
exposição deste texto serve de reflexão para a 
mesma. 

 
 

SESSÃO: A PSICOLOGIA NOS EMBATES SOCIAIS 
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O anúncio de um trabalho histórico produz, 
muitas vezes, a espera de um retorno às origens, 
a busca das fontes de um pensamento, ou 
mesmo de uma repetição de nomes, datas e fatos 
apresentados de forma cronológica e sucessiva. 
Atentos a essa tendência hegemônica em reduzir 
o trabalho historiográfico a uma busca 
incessante de uma verdade localizada no 
passado e traçada de forma contínua, o que 
explicaria o presente, buscaremos apresentar, de 
diferentes modos, alguns modelos de críticas na 
teoria histórica de perspectivar o passado e 
pensar a sua relação com o presente. Vamos 

expor, durante nossa apresentação, várias 
histórias de personagens distintos da psicologia 
social no Rio de Janeiro, além de relatos que 
misturam experiências pessoais com 
acontecimentos históricos. Nosso objetivo é 
apresentar uma história da psicologia social no 
Rio de Janeiro que considere inicialmente a 
descontinuidade do processo histórico e, por 
outro lado, o caminho singular percorrido por 
alguns personagens que contribuíram para a 
apresentação de novos problemas e para a 
escolha de novos interlocutores no campo da 
psicologia social. Preocupamos-nos também em 
ocupar um espaço de discussão que considere 
alguns momentos da história da psicologia 
social em São Paulo e Minas Gerais. 
Delimitamos um período de tempo: entre as 
décadas de 60 e 90. Optamos por esse recorte 
temporal em função de partirmos da 
problematização da psicologia social a partir do 
advento de sua denominada “crise”, em meados 
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da década de 60, e por termos escolhido 
dialogar com os nossos entrevistados, que se 
graduaram, pós-graduaram e se tornaram 
professores e pesquisadores no campo da 
psicologia e da psicologia social no período 
histórico determinado. Em meados da década de 
60, ocorreu a denominada crise na Psicologia 
Social. Questionamentos teóricos e 
metodológicos estabeleceram a necessidade de 
repensar esse campo. Segundo Aroldo 
Rodrigues, a Psicologia Social passou a ter 
como um novo imperativo em suas pesquisas a 
busca da relevância social. No Brasil, a 
repercussão da crise, iniciada nos Estados 
Unidos e na Europa, não encontrou uma 
repercussão imediata. Somente a partir da 
década de 70 foi possível observarmos a 
procura, por parte dos psicólogos sociais, de 
novos interlocutores. Nomes como Pagés, 
Moscovici, Vygotsky, e, posteriormente, 
Foucault, Marx, Deleuze, Guattari, Lapassade e 
Lourau, entre outros, passaram a ser lidos, 
porém não podemos afirmar que tais autores 
fizessem parte da formação dos psicólogos. Nos 
cursos de Psicologia Social, havia um 
predomínio de autores norte-americanos e 
europeus. O livro de Aroldo Rodrigues, 
Psicologia Social, de 1972, passou a ser usado 
por muitos professores como referência 
obrigatória. A Psicologia Social estabelecida 
por Aroldo Rodrigues no Rio de Janeiro na PUC 
e na Gama Filho se deparou, a partir do final da 
década de 70 e início da década de 80, com 
discordância e contraposições. Em São Paulo, 
Silvia Lane se constituiu em importante 
opositora. Em Minas Gerais, o denominado 
Setor de Psicologia Social da UFMG também se 
firmou numa posição de crítica à Psicologia 
Social cognitiva norte-americana. No Rio de 
Janeiro, como em São Paulo e Minas Gerais, 
havia um movimento de crítica à posição 
defendida por Aroldo Rodrigues. 
Acontecimentos, como os ocorridos na PUC-
Rio na década de 70 e na UFF, na década 
seguinte alimentaram as discordâncias teóricas e 
metodológicas. A psicologia, a partir da década 
de 80, foi se constituindo como um saber 
voltado para a discussão do social. A fundação 
da ABRAPSO, em 1980, foi importante na 
consolidação desta preocupação, e, também, 
para as reflexões e o fortalecimento de novas 
propostas teóricas e metodológicas no campo da 
Psicologia Social. A partir da “crise”, como 
sustenta Aroldo Rodrigues, a Psicologia Social 
passou a se preocupar com a relevância social 
das pesquisas em psicologia, porém, 
diferentemente desse autor que fez uso da 
solução apresentada por Varela com a 
Tecnologia Social, os psicólogos sociais críticos 

à posição de Aroldo Rodrigues sustentaram a 
necessidade da psicologia transformar a 
realidade social brasileira. Nossa compreensão 
do processo histórico nos levou a relacionar 
esses rompimentos presentes na Psicologia 
Social, a partir da década de 70, com o que 
vivíamos no país em termos de resistência, nas 
décadas de 60 e 70, a ditadura militar, e, a partir 
da década de 80, a luta pela consolidação da 
democracia. O que nos possibilita, a partir da 
pesquisa que realizamos, apontar para algumas 
especificidades presentes na história da 
Psicologia Social no Rio de Janeiro é o fato de 
que a constituição de um campo de crítica à 
Psicologia Social cognitiva norte-americana 
ocorreu a partir da participação de psicólogos 
que não se diziam psicólogos sociais e tinham 
receio de receberem tal rótulo. Em São Paulo, 
tínhamos em torno da professora Silvia Lane um 
importante eixo de resistência. Em Minas 
Gerais, o Setor reunia as reflexões, experiências 
e a busca de novos interlocutores, como 
Lapassade e Lourau. No Rio de Janeiro, não 
tivemos um nome ou uma instituição para 
apontar como responsável pelos rompimentos. 
O movimento institucionalista foi fundamental, 
enquanto um dos sustentáculos teóricos, para a 
constituição de uma Psicologia Social crítica. 
Além da Análise Institucional, devemos fazer 
menção à Psicologia Comunitária e à Teoria das 
Representações Sociais como temas que fazem 
parte da história que constituiremos no decorrer 
deste trabalho. Em relação à Psicologia 
Comunitária no Rio de Janeiro, sustentamos o 
uso da denominação “trabalhos em 
comunidade”. Ao nosso ver, há, na história 
desta teoria da Psicologia Social no Rio de 
Janeiro, diferenças em relação ao seu 
desenvolvimento em São Paulo e Minas Gerais. 
Começaremos fundamentando a análise de 
nossas entrevistas a partir das contribuições da 
História Oral. Em seguida, apresentaremos dois 
nomes importantes na história da Psicologia 
Social no Rio de Janeiro: Eliezer Schneider e 
Aroldo Rodrigues. Por último, apresentaremos 
três grandes teorias: a Psicologia Comunitária, a 
Análise Institucional e a Teoria das 
Representações Sociais. A partir das entrevistas 
com 14 psicólogos buscaremos produzir uma 
história da Psicologia Social no Rio de Janeiro 
entre as décadas de 60 e 90. Um trabalho que 
busque apresentar a constituição recente do 
campo da Psicologia Social no Rio de Janeiro, 
mais que contribuir para a apresentação de 
temas que provoquem uma reflexão sobre os 
rompimentos teóricos e metodológicos a partir 
da crise da Psicologia Social, deve permitir 
pensarmos sobre outros caminhos que começam 
a se delinear na Psicologia Social em nosso país. 
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A Psicologia, ao longo de um complexo 
processo histórico, transformou-se de uma visão 
filosófica que estudava as expressões da alma 
no ser humano para uma ciência visando 
compreender como se davam os processos 
mentais (sentimentos, pensamentos, razão) e o 
comportamento humano, emergindo deste 
processo como um campo de análise das 
múltiplas relações tanto do meio psíquico, como 
também dos meios físico e social. Buscou, 
assim, fornecer bases para um verdadeiro e 
legítimo conhecimento de "si" - da 
individualidade, da subjetividade - e, neste 
processo, também do “outro’. Ao reivindicar o 
lugar de um campo de conhecimento que 
contribui para a compreensão dos problemas 
humanos e que, ao intervir sobre estes, se 
constitui como uma profissão de disciplina ou 
de cuidado, sendo estas apenas algumas das 
múltiplas possibilidades dos fazeres 
psicológicos, a Psicologia estabelece diálogos 
com a sociedade e as interpenetrações que esta 
faz com os sujeitos e vice-versa, 
desempenhando funções sociais de importância 
e assumindo, assim, o caráter de uma ciência 
social, como nos diz Rose. Vislumbrar esse 
panorama de uma psicologia com grande 
inserção social nos faz atentar para como este 
campo tem atuado, construindo saberes e 
intervindo junto a sociedade, de modo a 
legitimar as chamadas ciências psi e 
desconstruir o antigo discurso no qual a 
Psicologia buscava instituir-se enquanto 
abordagem meramente científica. Essa reflexão 
nos remete à História da Psicologia, não apenas 
a uma história do surgimento de conceitos e 
teorias, mas a uma história de estabelecimento 
de relações político-sociais e de construção de 
um lugar próprio e socialmente indispensável 
dos saberes e práticas psicológicos. Recusando 
sua suposta neutralidade e considerando a 

Psicologia como uma prática cultural 
construída, assumimos uma postura crítica, 
lançando outros olhares às relações que esta 
ciência tem mantido com a sociedade e 
problematizando as práticas legitimadas pelo 
discurso psicológico e os modos de subjetivação 
produzidos por essas práticas. Neste plano, 
conferimos importância ímpar à análise 
histórica, que nos permite compreender como 
têm funcionado tais práticas e quais foram as 
condições de emergência e legitimação desse 
saber. Tratando-se de um campo que está 
totalmente imbricado nas relações humanas, 
ampliamos nossa investigação para uma história 
da Psicologia que possui indissociáveis relações 
com a história de nosso país, do mundo e da 
“humanidade”. Apesar da historiografia da 
Psicologia brasileira ser um campo muito 
recente e ainda em desenvolvimento, notamos 
um crescente interesse por esse enfoque, que 
tem estabelecido importantes relações e 
comunicações com outras áreas de 
conhecimento – como a Antropologia, a 
Sociologia e a História. Nesse sentido, vale 
ressaltar o espaço que a história tem 
conquistado na Psicologia, fornecendo 
contribuições para uma produção bastante 
satisfatória no sentido de transmitir e preservar a 
memória deste saber que tanto tem atuado como 
discurso produtor de sentidos e memórias e 
abrangendo as mais diversas áreas de 
conhecimento que perpassam seu campo. 
Considerando o exposto, o objetivo deste 
trabalho é apresentar um corte cronológico que 
possibilite pensar as contingências que 
configuraram os vários planos em que se 
estabeleceram as condições de surgimento de 
alguns dos mais marcantes momentos, 
personagens e conceitos na História da 
Psicologia, desde seu aparecimento enquanto 
visão filosófica e estudo como ciência 
experimental, passando pela sua 
institucionalização, até os dias e práticas atuais. 
Embora não partilhemos da perspectiva 
positivista que restringe a história a uma 
sucessão linear de datas, fatos e heróis, 
consideramos, por outro lado, que este 
embasamento empírico é relevante para a 
construção de reflexões acerca da emergência 
de determinadas práticas, saberes, constituição 
de “precursores”, o porquê de determinada 
vertente de conhecimento ser legitimada 
posteriormente e outra não, etc. Visando abarcar 
os principais acontecimentos da Psicologia no 
Brasil e no mundo em um período relativamente 
grande (de 1808 em diante), optamos pelo 
desenvolvimento de uma Linha do Tempo, que 
nos permite expor sucintamente fatos 
reconhecidos como importantes para o campo 
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psi, apontando sua relação temporal com 
acontecimentos de relevo no campo social. Isto 
possibilita, ao nosso ver, trabalhar nas 
“entrelinhas” com as condições de construção e 
emergência de tais “marcos” de nossa história. 
Partindo, portanto, da constatação de que a 
Psicologia se desenvolveu a partir de relações 
intrínsecas com os acontecimentos sócio-
históricos, buscamos levantar, através da 
historiografia da psicologia no Brasil, 
acontecimentos específicos que podem ser 
demarcados por datas também específicas. 
Utilizamos como fontes para este trabalho livros 
e artigos que, por sua estrutura, facilitam este 
tipo de levantamento, como: Jacó-Vilela (1999), 
Antunes (2001, 2004), Jacó-Vilela, Ferreira e 
Portugal (2006) e Leahey (2006). Tendo 
priorizado os acontecimentos ocorridos no 
Brasil, dividimos este trabalho em cinco 
períodos, baseando-nos em uma periodização 
elaborada por Jacó-Vilela (1999), que considera 
o desenvolvimento da psicologia no Brasil a 
partir dos principais momentos da história 
política e social do nosso país. Consideramos 
esta periodização mais relevante aos nossos 
propósitos que a de Pessotti (1975), porque este 
autor parte do desenvolvimento interno da 
psicologia, enquanto preferimos apontar a 
relação desse desenvolvimento com os 
acontecimentos sócio-políticos. Assim, o 
primeiro período corresponde ao Governo 
Monárquico (1808-1889) e refere-se a uma 
Psicologia de cunho filosófico, produzida por 
religiosos, filósofos, literatos e médicos. O 
segundo período (1889-1930), abrange a 
República Velha e uma Psicologia que começa a 
desempenhar funções sociais ao contribuir para 
a manutenção da ordem social. O terceiro 
período (1930-1945), por sua vez, se caracteriza 
por uma Psicologia que corresponde a alguns 
projetos estatais, e está presente em instituições 
de amparo e cuidado da infância durante o 
Estado-Protetor de Vargas. Já o quarto período 
(1945–1962) se refere à época de 
democratização do país, com instituições 
criadoras e divulgadoras das práticas 
psicológicas, sendo fundamentais como 
incentivadoras da regulamentação da profissão. 
Por fim, o quinto período (1962 em diante) 
abrange a época posterior à regulamentação da 
profissão e dos cursos de psicologia no país. 
Utilizando-nos desta periodização, procuramos 
articula-la ao contexto mundial, relacionando o 
desenrolar da Psicologia no Brasil tanto aos 
grandes acontecimentos da história do mundo 
ocidental quanto à história dos saberes e práticas 
psi desenvolvidos nos diversos países. Neste 
sentido, nossa proposta de trabalho é 
prejudicada porque a maior parte dos livros 

sobre história da psicologia a que temos acesso 
no Brasil é, nitidamente, de orientação norte-
americana, enfatizando a pesquisa e publicação 
estadunidense. Por outro lado, como dissemos 
acima, ainda que a estrutura de nosso trabalho 
apresente certa linearidade, o intento desta 
“linha do tempo” é fazer uma reflexão acerca de 
tais momentos de forma global e 
contextualizada, não apenas fatos isolados 
ocorrendo independentemente do zeitgeist em 
que estavam inseridos, mas respeitando suas 
conjunturas histórico-sociais. Como proposição 
final, nossa perspectiva é um entrelaçamento 
desses diversos caminhos, para uma construção 
integrada do campo psi às diferentes ciências 
que cuidam do humano.  
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O ano de 2008, de tantas comemorações, marca, 
entre outros aniversários, trinta anos da 
fundação, no Rio de Janeiro, do Instituto 
Brasileiro de Psicanálise, Grupos e Instituições 
(IBRAPSI). Como parte de nossa pesquisa sobre 
a história da Análise Institucional no Brasil, o 
presente trabalho põe em diálogo (e, 
eventualmente, em confronto) fontes escritas e 
orais acerca desse momento, singularizado pela 
realização do I Simpósio Internacional de 
Psicanálise, Grupos e Instituições, no Hotel 
Copacabana Palace, luxuoso estabelecimento na 
zona sul da cidade. Antes de focalizar o evento, 
é preciso explicitar as condições sócio-
institucionais de sua efetivação. Em março de 
1977 chega ao Rio de Janeiro, depois de uma 
tentativa frustrada de exílio em Caracas – a 
ditadura argentina já mostrava sua face 
sangrenta –, o ex-integrante do Grupo 
Plataforma e do Centro de Docência e 
Investigação, Gregório Baremblitt. Rapidamente 
se vê envolvido no atendimento a demandas de 
formação por parte do povo psi, através de 
freqüentadíssimos grupos de estudo privados 
que, embora não careçam de importância, 
especialmente para o sustento econômico do 
recém-chegado, afiguram-se-lhe como espécie 
de “regressão” quanto às propostas político-
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organizativas que desenvolvera na Argentina. A 
partir do final de 1977, contudo, tem início um 
novo período, articulável ao processo brasileiro 
de redemocratização: a emergência dos “novos 
movimentos sociais” traz à cena não somente 
atores políticos originais – sindicalismo 
combativo e autônomo, comunidades eclesiais 
de base, movimentos de bairro, comitês pela 
anistia – como novos personagens profissionais, 
dispostos a destronar figuras ditatoriais em 
múltiplos âmbitos – o psicanalítico, inclusive. 
Nesta linha, cerca de 50 pessoas – psicólogos, 
médicos, assistentes sociais e alguns analistas – 
começam a reunir-se com vistas à criação de 
uma instância formativa em efetiva ruptura com 
as até então existentes, ou seja, cujos critérios 
de constituição, transmissão de conhecimentos, 
ação e legitimação prescindissem integralmente 
do jugo da International Psychoanalytical 
Association (IPA). Duas pessoas são 
especialmente convidadas a participar dos 
encontros do apelidado “Grupão”: Gregório 
Baremblitt, em função de sua experiência 
institucional na Argentina, e Chaim Katz, 
primeiro psicólogo carioca a se autorizar 
psicanalista sem ter passado pelos rituais 
oficiais legitimadores dessa categoria teórico-
profissional. Durante as reuniões, acirram-se os 
debates em torno do caráter do núcleo formativo 
a inaugurar. As propostas ora privilegiam o 
funcionamento do estabelecimento – ampliação 
dos agentes considerados qualificados a 
participar do processo; democratização das 
relações e decisões –, ora, sem desprezar o 
primeiro aspecto, insistem em pôr em análise as 
próprias instituições “psi” – o sujeito, as 
especialidades, a cultura do intimismo e do 
apoliticismo –, formulando indagações críticas 
que extrapolam o âmbito “internalista” da 
formação. Com o decorrer deste processo, em 
janeiro de 1978 o “Grupão” está reduzido a 14 
pessoas, que fundarão o Núcleo de Estudos e 
Formação Freudiana (NEFF), no qual 
Baremblitt e Katz ministrarão aulas durante 
algum tempo. Porém não tarda a que ambos se 
retirem para criar o IBRAPSI. O Instituto nasce 
em maio de 1978, na forma jurídica de 
propriedade privada, tendo Luiz Fernando de 
Mello Campos, cujo percurso estava associado à 
Associação de Psiquiatria e Psicologia da 
Infância e da Adolescência (APPIA), como 
terceiro sócio. O projeto ibrapsiano de formar 
“trabalhadores em saúde mental” encontra um 
solo bastante propício: os movimentos sociais 
estão extremamente mobilizados – criação do 
Comitê Brasileiro pela Anistia, ações intensivas 
do Movimento do Custo de Vida, início das 
greves dos metalúrgicos do ABC paulista –, ao 
mesmo tempo que, no campo específico, tem 

início a trajetória contemporânea da Reforma 
Psiquiátrica, cujas ações se instrumentam 
através do Movimento de Trabalhadores em 
Saúde Mental (MTSM). Apesar (ou por causa) 
deste fervilhamento, os idealizadores do 
IBRAPSI consideram imprescindível que o 
novo núcleo formativo venha a público através 
de um acontecimento apto a singularizá-lo em 
face de outras experiências. Sendo assim, o 
lançamento do Instituto se dá mediante um 
mega-evento, realizado nos salões do Hotel 
Copacabana Palace, no período de 19 a 22 de 
outubro de 1978: o I Simpósio Internacional de 
Psicanálise, Grupos e Instituições. “O maior 
acontecimento da América Latina!” – dizia 
então Carlos Ralph na Revista Rádice, 
reproduzindo uma proclamação entreouvida, 
acrescentando: “Com certeza esta foi a vez em 
que se reuniu o maior número de estrelas da 
psicologia, psicanálise e psiquiatria desta parte 
do planeta”. Se tais frases mostram-se fiéis ao 
estrondoso sucesso alcançado pelo simpósio – 
mais de mil participantes e intensa cobertura por 
parte da imprensa –, sugerem ao mesmo tempo 
o “recentramento psi” de que foi objeto, para o 
bem e para o mal. Na verdade, as “estrelas” 
vistas e ouvidas em conferências e mesas 
redondas – Erving Goffman, Howard Becker, 
Franco Basaglia, Felix Guattari, Emílio 
Rodrigué, Robert Castel e Shere Hite, para 
mencionar apenas os mais citados pela mídia – a 
rigor indicariam, pelas características de suas 
produções e práticas, menos uma “anunciação” 
da constelação de estrelas psicológico-
psiquiátrico-psicanalíticas do que o aspecto 
“cadente” deste âmbito, foco de 
questionamentos críticos em todas as suas 
dimensões (teóricas, técnicas e institucionais). À 
época, Luiz Fernando de Mello Campos 
esforça-se por trazer à luz tal aspecto, 
afirmando, no jornal “O Globo”, que “o 
simpósio pretende divulgar claramente o estado 
atual do questionamento acerca da psicanálise” 
e “é apenas um momento de um movimento que 
se processa no mundo inteiro, a renovação da 
psicanálise”. Em nova declaração ao mesmo 
jornal, define o evento como “uma provocação, 
no sentido de pro-vocare, isto é, ser uma 
primeira chamada para o assunto”, isto é, pensar 
o campo psi na órbita das ciências sociais, bem 
como dos processos políticos. Já o antropólogo 
Gilberto Velho, um dos convidados brasileiros 
do simpósio, atento tanto a seus efeitos 
espetaculares-expansionistas quanto aos 
analítico-críticos, observa, na revista Rádice, 
após o término das atividades: “de certa maneira 
foi uma grande mistura, um grande thriller com 
alguns aspectos circenses e com algumas coisas 
esplêndidas. O problema é saber agora se a 
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gente vai conseguir, ou através do IBRAPSI ou 
de outras instituições, aprofundar e continuar o 
debate”. A resposta a esta indagação não tarda a 
se esboçar. Com o apoio do Centro Brasileiro de 
Estudos da Saúde (CEBES), Basaglia prolonga 
sua estada no Brasil, participando de encontros 
em universidades, sindicatos e associações. A 
partir de então, seu trabalho no manicômio de 
Gorizia e, principalmente, as ações em Trieste, 
promovendo a impugnação da instituição 
psiquiatria em todos os âmbitos – do científico 
ao cultural, passando pelo legislativo e 
manicomial stricto senso – tornam-se referência 
obrigatória para o MTSM. Apoiamo-nos, na 
caracterização aqui empreendida, 
primordialmente em fontes escritas sobre as 
condições e efeitos do “Congresso do 

Copacabana Palace”. As fontes orais, no 
entanto, possuem inegável singularidade, e nos 
permitem destacar com maior nitidez o caráter 
conflitivo e polêmico daquilo que, no registro 
escrito, parece estável. Neste sentido, 
entrevistas de história de vida realizadas com 
promotores e participantes do simpósio fazem-
se fundamentais para “agitar” essa narrativa 
apenas aparentemente determinística. E mais 
ainda: facultam explorar a história da memória 
do evento – memória que, sem dúvida, se move, 
tanto condicionada quanto em resistência aos 
relatos hegemônicos do presente. Nossa 
contribuição visa justamente a pôr em relevo 
esses aspectos, imprescindíveis em uma 
pesquisa sobre a trajetória brasileira do 
paradigma institucionalista. 

 
 

SESSÃO: PRÁTICAS PSICOLÓGICAS SINGULARES 
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A pesquisa “Hospital G. V. e as vicissitudes da 
História da Reforma Psiquiátrica mineira nos 
anos 60” está realizando um resgate da 
experiência de comunidade terapêutica que teria 
ocorrido em um hospital da rede pública de 
Belo Horizonte, na década de sessenta. A 
investigação, em fase de conclusão, foi 
financiada pela FAPEMIG (Fundação de 
Amparo à Pesquisa de Minas Gerais) e pela 
PUC Minas (FIP, Fundo de Incentivo à 
Pesquisa). Partindo da identificação de 
mudanças no modelo de assistência em saúde 
mental no Estado de Minas Gerais e da critica 
que era tecida aos manicômios, na época, 
buscamos resgatar um período histórico que 
trouxe novos desafios e respostas terapêuticas 
ao tratamento dos usuários dos serviços 
psiquiátricos e psicológicos. Enfoca um esforço 
de democratização das práticas em saúde mental 
no âmbito de uma instituição psiquiátrica 
hospitalar que foi determinante para os rumos 

da Reforma Psiquiátrica mineira através da 
estruturação de uma experiência de tratamento 
alternativo ao modelo da psiquiatria asilar 
tradicional. Dentre os objetivos da pesquisa 
destacam-se: o resgate da história do hospital 
em questão na primeira década de sua 
implantação, com a recuperação das iniciativas 
no campo da saúde mental (psicologia, 
psiquiatria social, psicanálise e 
psicofarmacologia); exploração do conceito de 
Reforma Psiquiátrica e sua periodização; 
descrição do projeto terapêutico ofertado aos 
portadores de sofrimento mental do Hospital 
oferecido sob a denominação de "comunidade 
terapêutica", de modo a problematizar o modelo 
de atenção em saúde mental então 
disponibilizado pelo setor público; verificação 
da ocorrência de mudanças nas estratégias 
terapêuticas ofertadas aos usuários decorrentes 
da constituição da FEAP (Fundação Estadual de 
Assistência Psiquiátrica) e da assinatura de 
convênio com o INPS (Instituto Nacional de 
Previdência Social). Pretende-se explicar o que 
sustentou o início da experiência e motivou o 
fim da prática com "comunidade terapêutica" e 
o processo de degradação do modelo 
assistencial ocorrido nos anos 70 no hospital 
psiquiátrico estudado. Em linhas gerais, o que se 
questiona através do estudo que está sendo 
concluído, é a dificuldade de se empreender 
inovação dos modelos assistenciais nos 
hospitais psiquiátricos públicos da época. As 
raízes da modalidade assistencial “comunidade 
terapêutica” que foi implantada na primeira 
década do hospital dialogam com experiências 
nacionais e internacionais que estão 
historicamente associadas a iniciativas 
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humanitárias e de proteção aos direitos civis de 
pessoas internas em hospitais psiquiátricos. A 
prática psicoterapêutica e institucional baseia-se 
em medidas coletivas (trabalhos em grupos e 
assembléias), de perspectiva democrática, onde 
se procurava enfatizar a participação dos 
pacientes na construção de seu processo 
terapêutico a partir da transformação do 
cotidiano e da dinâmica hospitalar. Pretendemos 
destacar que o hospital estudado nasceu, então, 
com características peculiares, na medida em 
que buscou esta sintonia com a psiquiatria 
social. Uma vez recuperada a experiência de 
comunidade terapêutica, teríamos um indicador 
da ocorrência de um lócus de produção de 
discurso crítico que se polarizaria com os 
conceitos e práticas excludentes e degradantes 
que eram então dominantes. A história dessa 
experiência alternativa, no entanto, teve duração 
circunscrita à primeira década de funcionamento 
da instituição. Nos anos 70, o hospital em 
questão se notabilizaria no conjunto de 
denúncias que emergiram no contexto da 
emergência da Reforma Psiquiátrica brasileira 
como um espaço terapêutico degradado. Assim, 
oscilou, em duas décadas, entre a metáfora de 
um exemplo a ser seguido (anos 60) e o modelo 
a ser superado (anos 70). A pesquisa, em 
questão, pretende discutir as raízes e 
descontinuidades do processo de Reforma da 
Política de Saúde mental que data do início dos 
anos 80. Estas raízes remontam à constituição 
da primeira fundação regional que se dedicou 
particularmente aos hospitais psiquiátricos em 
Minas Gerais, a FEAP, Fundação Estadual de 
Assistência Psiquiátrica (1968); e à formação 
dos psiquiatras que passou a ser oferecida, como 
protótipo, através da oferta da primeira 
Residência em psiquiatria de Minas Gerais, a 
partir do final dos anos 60 (séc. XX). No 
entanto, o surgimento da FEAP marcaria 
justamente o encerramento da experiência de 
inovação ensejada pelo hospital e sinalizou um 
conjunto de articulações que fortaleceram as 
instituições psiquiátricas, mas não são capazes 
de ofertar qualidade assistencial continuada. A 
pesquisa é de caráter histórico (história social) e 
opera na perspectiva de discussão de um tema 
de relevância social, procurando discutir suas 
contradições. Apóia-se na perspectiva da 
Análise Institucional e da Microhistória. Ou 
seja, enfatiza as tensões e conflitos 
institucionais, enquadrando a iniciativa da 
comunidade terapêutica como um esforço 
instituinte que produz efeitos de coordenação 
diferenciados entre os diversos atores sociais 
envolvidos. A Microhistória permite uma 
abordagem focal e a construção de conexões 
com o contexto sociocultural de modo a 

sustentar uma complexa da iniciativa 
investigada através do estudo intensivo do 
material documental, de modo a não deixar 
escapar indícios e pormenores que possam ser 
considerados como sintomáticos e analisadores. 
Estamos explorando, como fontes de pesquisa, 
um conjunto de documentos resultantes de 
amostragem do acervo de prontuários dos 
usuários participantes da experiência, 
documentos normativos (internos e externos à 
instituição), jornais internos, matérias 
jornalísticas sobre o hospital, e fontes orais 
(entrevistas com psiquiatras, psicólogos e 
trabalhadores do estabelecimento atuantes no 
período enfocado no projeto da pesquisa). A 
Pesquisa bibliográfica enfocou o conceito de 
comunidades terapêuticas e história da Reforma 
da Política de Saúde Mental em MG e no Brasil. 
Para compor o conjunto de documentos, 
resgatamos um acervo de prontuários extraviado 
para outro hospital público de Belo Horizonte, 
referente ao período de 1961 a 1971, trazendo 
de volta, ao hospital, 10 anos de sua história. 
Este processo envolveu a cooperação do curso 
de Ciência da Informação da PUC MINAS, na 
forma da realização de um estágio que objetivou 
apoiar as ações de recuperação de acervo 
histórico. Em parceria com pesquisadores do 
Núcleo de Ensino e Pesquisa do hospital - 
analisamos uma amostra de 435 prontuários 
(num universo de 19.449) dos anos 1960, a fim 
de colher mais dados sobre a experiência de 
comunidade terapêutica no hospital. Do 
conjunto de prontuários analisados destacamos 
um subconjunto de 13 registros que estão sendo 
analisados mais detidamente, tanto por 
evidenciarem registros específicos acerca da 
pratica assistencial e terapêutica que tanto 
confirmam como nos fazem questionar a 
ocorrência da experiência com a estratégia de 
comunidade terapêutica. Tomando o conjunto 
de prontuários, pudemos entrever que a faixa 
etária prevalente da população de usuários 
(todos de sexo feminino) no período em questão 
é a de jovens adultos de 23 a 27 anos. No 
entanto, os dados não indicam um padrão. Há 
diversidade de faixas etárias variando entre 04 e 
58 anos de idade.  Em sua maioria, as 
pacientes eram provenientes do interior de 
Minas Gerais e com origens muito 
diferenciadas. Constam 138 diferentes cidades 
nos registros encontrados nos prontuários. 
Encontramos, também, o registro de uma cidade 
do interior do Rio de Janeiro: Pedra do Rio. A 
data de maior incidência de internação, alta e 
reinternação na década de 60 foi o ano de 1965. 
Neste ano, ocorreu grande rotatividade de 
usuários no hospital. Muitas são as internações e 
os números de reinternações também são 
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significativos. Os dados obtidos, a partir da 
analise, revelam o registro de 295 internações e 
50 reinternações. Após o ano de 1965 há uma 
estabilização da população interna do hospital. 
O número de internações e reinternações sofreu 
uma queda e a rotatividade do hospital foi 
reduzida. Nossa hipótese é de que o ano de 
1965, devido ao grande número de internações e 
reinternações, represente um período 
particularmente relevante e indicativo da 
ocorrência da experiência de comunidade 
terapêutica no hospital, em função de uma 
maior rotatividade ou dinâmica do hospital. Os 
anos anteriores e posteriores apresentam um 
padrão bastante distinto. 
 O encaminhamento “para domicílio” foi o 
destino prevalente das usuárias do período 
investigado, sugerindo um retorno à 
convivência familiar. Entretanto ocorreu um 
contingente significativo de encaminhamentos 
para o hospital Colônia de Barbacena 
(aproximadamente 18% do total de prontuários 
analisados) que sugere a constituição de 
prognósticos de irrecuperabilidade que são 
discrepantes de um esforço de reinserção social. 
Outro dado preocupante é de que as terapêuticas 
predominantes no registro dos prontuários são 
eletroconvulsoterapia (ECT) e terapêuticas 
medicamentosas com o uso de psicofármacos 
tais como haldol, anatensol, neozine e amplictil. 
Note-se que o hospital psiquiátrico em questão 
se notabilizou pelo estudo e pesquisas neste 
campo, o que resultou em publicações e cursos 
de formação. As práticas socializantes e de 
clínica psicoterapêutica foram pouco 
expressivas. Podemos inferir que a experiência 
de comunidade terapêutica estudada pode ter 
representado uma tentativa de mudança nos 
rumos da assistência psiquiátrica mineira. 
Entretanto, o confronto com os documentos 
sinaliza um contraste com os depoimentos 
colhidos (entrevistas) com os psiquiatras que 
estiveram diretamente envolvidos com a 
experiência. Foram poucos os registros que 
corroboram a sintonia com uma prática 
alternativa e politicamente diferenciada do 
modelo asilar então dominante. São estas 
incongruências que nos defrontam com os 
limites de aplicabilidade do modelo de 
comunidade terapêutica no hospital em questão 
que pretendemos discutir, problematizando a 
versão histórica disponível e suas possíveis 
inversões que estruturam o discurso oficial. 
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Os órgãos de registro e fiscalização profissional 
no Brasil foram constituídos vinculados ao 
Estado e com os objetivos de registrar e 
fiscalizar o exercício profissional das profissões 
a que remetem. No entanto, o exercício desses 
órgãos, há muito, extrapola tais objetivos, 
constituindo-se em instituições de referência 
tanto para as categorias que congregam como 
para a sociedade em geral. Neste sentido, o 
Sistema Conselhos de Psicologia cumpre um 
espaço de referência para o exercício da 
Psicologia e se propõe a contribuir na 
constituição de um lugar em que se possa 
resgatar o exercício profissional no contexto em 
que este se inscreve, bem como propor novos 
espaços de inserção da Psicologia. Para tanto, 
impõe-se uma estrutura física e operacional e 
uma perspectiva política de cada gestão que 
caracteriza as propostas de atuação. No Rio 
Grande do Sul, o Conselho Regional foi 
constituído em 1974, englobando, no seu início, 
psicólogos dos estados do Paraná e Santa 
Catarina. São, portanto, mais de 30 anos de 
trabalho os mais diversos. Em 2006, o Conselho 
Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul 
instalou-se em uma nova sede. A mudança do 
espaço físico ‘desalojou dos arquivos mortos’ 
documentos e referências da história de 
constituição desta instituição. Todo esse 
processo suscitou a criação de um grupo de 
trabalho com o objeto de ‘re-alojar’ essas 
referências e publicizá-las. Registrar a história é 
uma tendência que se manifestou muito cedo 
nos seres humanos. Há quarenta mil anos, por 
exemplo, as maneiras de ser e de viver foram 
narradas através de desenhos inscritos nas 
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cavernas nas quais as pessoas se abrigavam. 
Nesses desenhos, elas contavam como viviam 
seu cotidiano e como construíam suas histórias. 
Já nesse tempo, contar histórias implicava 
explicitar uma leitura da realidade experenciada. 
Como referência, parte-se da concepção de que 
a história se constitui no tempo presente e se 
traduz em criação, em estória, termo que remete 
a uma diferença ortográfica que tenta dar conta 
do fato real e do fato ficcional, como se essas 
dimensões não se entrecruzassem, 
desconsiderando que a arte, as idéias, as 
tecnologias que provocam mudanças em 
diferentes âmbitos foram sempre inventadas. 
Com base nessas premissas, o grupo de trabalho 
constituído se propôs a criação de um 
‘Memorial do Conselho Regional de 
Psicologia’, reunindo e disponibilizando 
documentos históricos do órgão e a constituição 
de um banco de imagens e informações sobre 
profissionais e sobre o percurso da psicologia no 
Rio Grande do Sul. O resgate dos documentos 
não implicou na aceitação a-crítica desses 
registros, mas na sua compreensão como uma 
interpretação de um determinado período. 
Implicou em assumir a responsabilidade de 
disponibilizar à categoria esses registros como 
um modo de permitir diversas leituras e 
construir modos diversos de contar a 
história/estória. Além de criar um espaço para 
exposição de documentos, o grupo de trabalho 
propôs o resgate da história/estória desse 
Conselho Profissional através da memória de 
conselheiros da primeira à quarta gestão, 
correspondendo aos anos de 1974 a 1986. Tal 
delimitação se fez tendo em vista a extensão do 
período e a necessidade de um certo 
distanciamento temporal. Além de depoimentos 
individuais, o grupo de trabalho reuniu os 
conselheiros de cada gestão que foi possível 
contatar para ‘relembrar’ histórias/estórias do 
período. As reuniões duraram de uma hora e 
trinta minutos a duas horas e foram gravadas em 
vídeo. Não havia um roteiro pré-estabelecido, 
mas após a apresentação se solicitava que cada 
um relembrasse o período em que participou 
como conselheiro. O espaço grupal se constituiu 
em um espaço de encontros e de re-encontros, 
de reunião em que, simbolicamente, um lugar é 
concedido aos ‘ancestrais’, e tal lugar foi 
saudado pelos participantes como um 
reconhecimento do trabalho desenvolvido. A 
troca de idéias e a dinâmica do grupo 
permitiram uma construção coletiva para além 
das memórias individuais e com este intuito 
foram previstas como técnica de trabalho. Para 
finalizar, foi realizado um vídeo, com duração 
de quarenta e cinco minutos, o qual consiste em 
uma montagem dos depoimentos e a 

contextualização política/social do período, 
tomando como referência, principalmente, o 
contexto político brasileiro. A proposta procura 
romper com a ‘pasteurização’ da história, 
articulando autores e fatos ao contexto em que 
se inscreveram. Os depoimentos ilustram o 
olhar do presente sobre o passado, as memórias, 
as omissões, as alegrias, as desilusões, as 
construções e (des)construções, enfim, o 
‘desalojar dos arquivos mortos’ da memória 
viva como um modo de ‘comemorar’ e festejar 
esse órgão de classe. Apresenta-se e se discute 
os procedimentos adotados e a história/estória 
resgatada como um recorte na compreensão do 
material visual produzido. Os registros 
remontam ao ano de 1949 e uma primeira 
tentativa de organização formal dos psicólogos 
gaúchos, efetivada em 1959 com a criação da 
Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. 
Tal entidade sempre esteve muito próxima da 
criação do Conselho Regional de Psicologia do 
Rio Grande do Sul, como aliada ou como 
oponente. A criação formal do Conselho 
Regional se fez na Assembléia Legislativa do 
estado com a presença de autoridades ‘civis e 
militares’, o que informa o lugar da instituição 
no contexto brasileiro. É com o apoio do 
Conselho Regional e da Sociedade de 
Psicologia que se cria o Sindicato dos 
Psicólogos do Rio Grande do Sul, em 1980, 
constituindo-se uma tríade que vai acompanhar 
a trajetória do Conselho. As quatro plenárias 
que estão apresentadas são ilustrativas dos 
modos como foram se estruturando as relações 
da categoria com a sociedade e, principalmente, 
os modos de reconhecimento social da categoria 
empreendida pelo seu órgão de classe. Contam, 
também, sobre o crescimento do número de 
psicólogos na região sul e o desmembramento 
do Conselho Regional por estado da federação. 
As narrativas recortam, escolhem e montam um 
painel que informa sobre o passado com as 
lentes do presente e são essas lentes que 
informam sobre a inscrição do Conselho 
Regional no contexto político de cada período. 
O grupo de trabalho partiu do fundamento de 
que lembrar não é repetir memórias, mas criar 
sentidos na medida em que se revisita o passado 
o que suscita um repensar sobre a ética que 
estrutura cada fazer. Deste modo, ao ler, 
pesquisar ou escrever sobre a história da 
profissão de psicólogo, reflete-se sobre o 
exercício da Psicologia e sobre as 
histórias/estórias que habitam em cada um de 
nós, psicólogos. 
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A pesquisa “Instituto Raul Soares: o hospital 
psiquiátrico na Reforma” investigou, em 
parceria com o hospital estudado, o impacto do 
início do processo de Reforma da Política de 
Saúde Mental na mais antiga instituição 
psiquiátrica pública de Belo Horizonte. 
Recuperou iniciativas instituintes que 
procuravam responder às críticas referentes ao 
manicômio que emergiram vigorosamente no 
final dos anos 70, mas que já ecoavam desde os 
anos 60 em Minas Gerais. Essas iniciativas 
tomaram a forma da constituição de projetos 
assistenciais, organizacionais e de formação que 
objetivavam a reestruturação de terapêuticas e a 
humanização deste hospital. A pesquisa às 
fontes, documentais e orais, revelou uma 
história pontuada pela emergência de idéias 
reformistas desde a fundação do hospital, 
década de 20 do século XX. Foram focadas as 
décadas 60, 70 e 80. As iniciativas instituintes 
identificadas eram ilhas de criticidade que 
insistiram no espaço asilar e manicomial. Foram 
resgatados os seguintes projetos implementados 
ao longo de três décadas: o Ambulatório Central 
Roberto Resende; a Residência em Psiquiatria; 
o Projeto Guimarães Rosa; as equipes 
interdisciplinares; e o Hospital - Dia. O 
Ambulatório Roberto Resende foi fundado em 
1963, em 1969, conquistou autonomia funcional 
e inaugurou a primeira tentativa mineira de uma 
assistência integrada em saúde mental, 
colocando-se como um modelo alternativo no 
campo da assistência psiquiátrica pública. 
Passou a chamar-se, nesta ocasião, de 
Ambulatório Central Roberto Resende. A 
prática ambulatorial permitiu um incremento da 
assistência extramural e multidisciplinar, 
possibilitando enlaces entre a instituição e a 
comunidade. O ambulatório não segregava o 
paciente de seu meio familiar, ampliava o 
intercâmbio com a comunidade e, por último, 
permitia o trabalho de equipes 
interdisciplinares. Porém, em 1971, o 
Ambulatório Central Roberto Resende foi 
extinto e reincorporado à dinâmica do hospício. 
A relação ambulatório e hospital psiquiátrico foi 
questionada do ponto de vista das políticas 
públicas, revelando-se o "menosprezo" em 

relação à prática ambulatorial na estruturação da 
assistência psiquiátrica no Estado de Minas 
Gerais. O papel que o Ambulatório Central 
Roberto Resende exerceu na assistência 
psiquiátrica em Minas Gerais abriu, no entanto, 
importante caminho para se pensar o binômio 
Ambulatório/Hospital Psiquiátrico e a 
relevância dos projetos clínicos. A experiência, 
embora breve, foi bem documentada e 
repercutiu na constituição da Residência em 
Psiquiatria do IRS, em 1971 (primeira de 
Minas). A sua primeira geração de preceptores 
já trouxe consigo um conjunto de idéias 
inovadoras e uma postura crítica frente à 
situação de assistência psiquiátrica, à loucura e 
ao papel dos profissionais de saúde mental em 
relação aos seus pacientes. Esta nova 
perspectiva incentivou toda uma geração de 
profissionais de saúde mental a tecer a mudança 
que se configuraria nos anos 90, influenciada 
pela antipsiquiatria e psicanálise. O ambulatório 
Central Roberto Resende e a Residência foram, 
no entanto, iniciativas que precederam o 
desencadeamento da reforma mineira 
desencadeada em 1979. Na seqüência ocorreram 
outras inovações. Nos primeiros anos da década 
de 80, foi proposto um programa de 
humanização dos hospitais psiquiátricos: 
"Proposta Reestruturação Psiquiátrica". Ocorreu 
então uma série de Seminários Internos, no 
Instituto Raul Soares, cuja premissa básica era a 
discussão da situação da assistência psiquiátrica 
em Minas Gerais. Era o período posterior à 
realização do III Congresso Mineiro de 
Psiquiatria (1979), uma iniciativa de professores 
da Residência, que teve efeitos no cenário 
nacional da assistência em saúde mental através 
das denúncias nele vocalizadas, especialmente 
por Franco Basaglia. Ou seja, o hospital 
psiquiátrico em questão, de forma contraditória, 
reagiu, participou e resistiu ao movimento 
crítico que posteriormente tomaria a forma da 
luta antimanicomial que tenderia a propor o fim 
dos manicômios. O hospício e sua lógica, que 
apesar de tudo, perseverou. No I Seminário 
interno do IRS, em abril de 1980, já se 
explicitava a fragilidade da "Definição do papel 
do IRS no Programa de Assistência Psiquiátrica 
Pública em Minas Gerais". Apresentava-se, 
então, como um misto de hospital geral, hospital 
psiquiátrico, abrigo, asilo, sem desempenhar 
bem nenhuma dessas funções. A partir do II 
Seminário, realizado em maio de 1980, foi 
implementado o Módulo Experimental 
Integrado (Portaria Superge n. 132/80) que 
consistia na criação de uma equipe 
interdisciplinar, para compor uma enfermaria 
com um projeto terapêutico que incluía 
atendimento ambulatorial e atendimentos de 
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famílias no mesmo espaço físico. O ambulatório 
(que ainda se chamava "Roberto Resende") 
passou a funcionar como porta de entrada para 
os "pacientes agudos" na tentativa de diminuir 
as reinternações. De 1983 a 1985, foram 
realizados ainda dois seminários para avaliar a 
"Proposta Reestruturação Psiquiátrica". Foram 
constatados avanços e retrocessos no que se 
refere à assistência psiquiátrica, mas 
principalmente, todo processo foi marcado por 
uma descontinuidade nas propostas 
assistenciais. Quanto à história do Projeto 
Guimarães Rosa (PGR), ele nasce do clima 
reformista instalado no início dos anos 80, com 
a ocorrência dos seminários de avaliação citados 
há pouco. O PGR foi uma dentre as iniciativas 
das nascentes equipes interdisciplinares 
implantadas no hospital. Foi um projeto que 
nasceu dentro do IRS, mas podemos dizer que 
teve origem a partir de outra vertente, externa, 
por definição: a iniciativa voluntarista de 
estudantes de psicologia vinculados ao curso de 
psicologia da Universidade Federal de Minas 
Gerais. "A Reconstituição Cultural como Prática 
Terapêutica Não Alienante", como foi assim 
denominada a sua proposta de trabalho inicial, 
explicita os objetivos da iniciativa que se 
assemelhava à constituição de uma 
“comunidade terapêutica”. Através do trabalho 
integrado de equipe e dos estudantes, o objetivo 
primordial se resumia na reintegração do doente 
mental em sua cultura e comunidades de 
origem. A experiência com a quarta enfermaria 
a partir de atividades de arte-terapia é o início 
desta iniciativa, que depois se estende para a 
formação de grupos . Dentre as atividades 
desenvolvidas neste projeto destacamos a 
alfabetização de adultos (MOBRAL), o Projeto 
Porteirinha (intervenção junto ao município de 
mesmo nome), a constituição da Rocinha 
(espaço nos fundos do hospital, composto por 
hortas, cozinha, galinheiro e oratório). As 
atividades tinham o objetivo de proporcionar 
uma prática terapêutica associada à realidade 
popular, rural, característica da maioria dos 
pacientes. Foi um trabalho que chegou a 
envolver 300 internos, no esforço de uma 
"prática terapêutica não-alienante". Conforme 
os relatórios da equipe, o PGR teria diminuído 
os índices de reinternação no período de 
funcionamento de cerca de 4 anos. No entanto, 
havia a falta de recursos básicos e as 
dificuldades de manutenção da equipe - 
envolvendo trabalho voluntário não-
remunerado. Assim, ensejou-se uma 
aproximação entre a comunidade circunvizinha, 
a comunidade universitária e o hospital 
psiquiátrico. Mas, em meados dos anos 80, o 
projeto sucumbiu frente do desinteresse 

institucional que insistiu em mantê-lo em 
cenário de informalidade.  Até o final dos anos 
80, o movimento da Reforma Psiquiátrica em 
Minas Gerais manteve concepções basicamente 
reformistas, aliadas a idéia que a humanização 
dos hospitais psiquiátricos e a ampliação do 
tratamento ambulatorial. Contudo, no final da 
década, emerge o movimento antimanicomial 
afirmando a necessidade do desmonte da lógica 
asilar expressa através do lema: "Por uma 
sociedade sem manicômios". Importa observar 
que o binômio Ambulatório/ Hospital, como 
alternativa ao modelo hospitalocêntrico, 
precisava ser superado uma vez que não alterava 
o ciclo internação-alta-(re)internação. Neste 
contexto é que surge a proposta do Hospital-
Dia. Tratou-se de mais um esforço de 
reinvenção deste hospital psiquiátrico que 
consolidou o delineamento de um projeto 
clínico (psicanalítico) que será característico da 
Reforma mineira. O hospital-dia trazia a 
promessa de uma imersão menos 
comprometedora, do ponto de vista terapêutico, 
para os usuários do IRS. O paciente permanecia 
no hospital das 8 às 14 horas, de segunda a 
sexta-feira, quando era atendido em uma 
programação terapêutica, e depois retornava ao 
convívio familiar e social Este tipo de serviço 
articulava um projeto clínico psicanalítico 
efetivado por uma equipe interdisciplinar com 
um dispositivo de semi-internação, open-door e 
de atenção psicossocial. Foi o primeiro hospital-
dia público de Minas Gerais. Ele representou 
uma síntese dos projetos ambulatoriais e de 
ressocialização anteriores, sendo o mais 
duradouro (cerca de vinte anos de 
funcionamento) do ponto de vista comparativo. 
 Excetuando-se a Residência em 
Psiquiatria, as demais iniciativas estudadas 
foram fadadas ao esquecimento e 
marginalização. O hospital psiquiátrico resistiu 
com seu formato peculiar. Podemos afirmar que 
o estudo que realizamos é indicativo da 
complexidade e dos descompassos dos 
processos de desinstitucionalização. Os 
resultados permitem concluir que se aplica a 
tese Basagliana: o hospital não consegue se 
reinventar ou se reformar, no que concerne ao 
seu projeto clínico, de integração e de 
reabilitação. Assim, verifica-se que os 
resultados obtidos confirmam ser a história 
deste hospital marcada pela irrupção e 
sustentação de ideário reformista no campo da 
saúde mental. Os produtos da pesquisa 
permitem concluir que a participação desta 
instituição no cenário da assistência psiquiátrica 
mineira é seminal para a emergência e 
consolidação da reformulação da assistência 
psiquiátrica em Minas Gerais. Capturou-se a 
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memória de iniciativas que contrastaram com o 
cotidiano manicomial, revelando suas 
contradições e descaminhos. A expectativa é de 
que o resgate dessas histórias possibilite a 

construção de consciência crítica acerca da 
prática e saberes psi e uma percepção da história 
como uma referencia para o presente e para o 
futuro da reforma psiquiátrica brasileira. 

 
 

SESSÃO: AGENCIAMENTOS HISTÓRICOS E MNÊMICOS 
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O presente trabalho é uma tentativa de discutir 
as relações entre memória e história, através de 
relatos orais ou diários de crianças ou jovens 
durante situações de guerra. O objetivo não é 
somente discutir situações de que envolvem 
conflitos armados ou o impacto das guerras na 
vida de crianças e jovens. A tentativa é mostrar 
o texto, a fala, o registro da guerra aos olhos de 
crianças ou adolescentes, como uma forma de 
pensar não só a memória como algo potente do 
ponto de vista historiográfico, mas, 
fundamentalmente, possibilitar uma reflexão a 
partir do material deixado por essas crianças, 
ampliando assim, as discussões no campo da 
pesquisa da infância e juventude, bem como 
pensar que esta população ainda é em muitos 
lugares desprovida de qualquer forma de 
cuidado apesar de convenções internacionais. 
Nos últimos séculos, décadas, anos, assistimos a 
guerras em diversas cidades e países do mundo. 
Guerras locais e globais, guerras que separam e 
juntam povos, guerras que destroem casas e 
famílias, guerras que retomam nacionalidades. 
As guerras trazem o desamparo, a dor e a tarefa 
de reconstruir um lugar de habitação que não é 
só uma casa, um bairro ou cidade. Trata-se de 
reconstruir referências, espaços que definem o 
nosso lugar no mundo com o outro e nossos 
grupos de ligação. Em grande parte desses 
conflitos as crianças e os jovens são os que mais 
sofrem, pois muitos não só perdem pais, mães e 
irmãos, perdem as suas casas, sua comunidade, 
escola, amigos: sinais de pertencimento no 
mundo. Muitas crianças vivem hoje ou viverão 
o desafio de estarem sozinhas justamente num 
momento onde as ligações afetivas, sociais e 
espaço-temporais, cognitivas se fazem 
necessário em suas trajetórias. Uma guerra pode 
trazer para crianças e jovens o desafio de ter que 
continuar a partir de si mesmo.A história das 

guerras, das cidades e povos em guerra, pode 
ser contada ou lembrada de diversas maneiras. 
Alguns privilegiam os fatores econômicos, 
políticos ou geopolíticos. Outros buscam os 
enfrentamentos étnicos, religiosos em suas 
narrativas. Por outro lado, aqueles que vivem ou 
viveram situações de guerra produziram suas 
narrativas, algumas delas testemunho direto, 
emocionado e cortante do que foi vivido. Muitas 
das vezes, essas narrativas funcionam como 
verdadeiras formas de resistência, escreve-se 
para sobreviver, para se descolar daquela 
situação de opressão, como se ali pudesse 
estabelecer um outro tipo de jogo, no qual 
articular, pensar, provocar, refletir. Estes textos 
podem funcionar como uma espécie de 
fronteira. Naquele pequeno espaço de papel, eu 
crio uma outra forma de existência tentando 
circunscrever uma outra espacialidade que me 
permita uma outra experimentação diante da 
dor, da morte, do medo, do inesperado da 
guerra. Podemos pensar que esta escrita é 
também uma tentativa de produzir documentos 
vivos que possam servir como registro, como 
relato, como denúncia do que foi vivido. No 
belo filme Cartas de Iwo Gima, soldados 
japoneses, enfiados em cavernas, escrevem e 
descrevem seus últimos momentos diante da 
guerra. São cartas para esposas, são desenhos 
para filhos, relatos diários do que se está 
vivendo. Cartas que foram enterradas, 
atravessaram o fim da guerra mas chegaram ao 
seu destino: serem lidas, ouvidas, sentidas.... 
Muitos escrevem sobre suas experiências com a 
guerra ou narraram posteriormente o que foi 
vivido. Estas narrativas, orais ou escritas na 
forma de diários, trazem a memória de épocas 
tão difíceis. Alessandro Portelli do Circolo 
Gianni Bosio, um grupo cultural independente, 
de Roma, que trabalha com História Oral, faz 
uma pesquisa muito interessante sobre a Roma 
do pós-guerra na memória dos meninos de Dom 
Bosco. Neste trabalho, encontramos 
depoimentos de homens que foram abrigados, 
quando meninos, pelos padres salesianos no 
período que se segue ao fim da segunda guerra 
mundial, numa Roma destruída, sem comida e 
com meninos vagando por bairros pobres 
buscando suas referências no pós-conflito. 
Neste trabalho, intitulado “República dos 
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Sciuscià”, encontramos depoimentos de perder-
se pelas cidades bombardeadas, a separação da 
família, a busca de alimentos e o encontro com 
os salesianos. Além de relatos via o trabalho da 
história oral, encontramos, também, essas 
memórias sobre a forma de texto em diários 
escritos por crianças e jovens. O mais famoso 
deles, talvez, é o “Diário de Anne Frank”, 
escrito por Anne em seu confinamento num 
esconderijo holandês durante a segunda guerra 
mundial. Ali, Anne escreveu seu diário, suas 
memórias do que estava sendo vivido, dos 12 
aos 14 anos. No seu diário está escrito pelos 
editores que ele era o único instrumento de 
liberdade que ela possuía, e, nele, relatou a vida 
cotidiana em seu esconderijo. Contudo, o diário 
de Anne Frank, não é só um diário centrado na 
guerra. Encontramos uma escrita que fala das 
suas questões de menina adolescente e sua 
percepção do mundo e daqueles que viviam ao 
seu redor naquele momento. Dois outros diários 
são importantes. Um, é o “Diário de Zlata” que 
relata sua vida na guerra da Bósnia. O outro, é 
um livro intitulado “Vozes Roubadas” 
organizado por Zlata Filipovic e Melanie 
Challenger. Neste, vários diários são reunidos 
desde a primeira guerra mundial até o atual 
conflito no Iraque. É interessante perceber que 
este material, publicado em 2008, surge num 
momento no qual muitos estão relatando sobre 
suas experiências quando foram crianças ou 
jovens em áreas de conflito na África ou Oriente 
Médio. O que se quer com estes relatos? O que 
sequer com esses diários, narrativas e 
memórias? Os estudos sobre a memória ou a 
memória como fonte de investigação já foi vista 
como algo menor por aqueles que 
argumentavam que memórias narradas ou 
escritas não são fontes fidedignas de pesquisa 
ou de dado historiográfico. Existiria na memória 
algo de perecível ao tempo, nostálgico ou já 
entremeado por fantasias ou ficções. Apostar-
se-ia então, numa história que fosse produzida 
por documentos oficiais, checados, avaliados e 
produzido por fontes oficiais. O trabalho de 
Portelli e Alistar Thomson avançam na direção 
de uma crítica a esta postura endurecida. Num 
trabalho interessante, “A Bomba de Turim. A 
formação da memória no pós-guerra”, Portelli 
retoma a discussão da relação memória e 
segunda guerra mundial, para dizer que a 
memória é sempre uma zona de tensão, 
relutante e contraditória, que nos traz zonas de 
conflitos e não de certezas absolutas. A 
memória, segundo ele, nos fala de uma 
gramática entre textos lembrados e outros 
esquecidos. As memórias possuem cheiros, 
sabores, corpos e palavras que se conectam com 
outros textos oriundos de outras localidades no 

tempo, mas que, surpreendentemente, são 
reorganizados por aqueles que falam ou 
escrevem. Elias Canetti no primeiro volume de 
sua autobiografia, “A Língua Absolvida”, nos 
fala de sua peregrinação enquanto menino pela 
Europa assolada pela primeira guerra mundial. 
Em seu belo livro assistimos relatos que falam 
de muitas coisas vividas neste período e não só 
cenários ou ecos da guerra. Nem tudo é só a 
guerra, nem tudo é só um rememorar a infância, 
nem tudo é só dor e desamparo. Numa outra 
perspectiva, Didier Eribon nos traz a biografia 
de Foucault que foi menino durante a segunda 
guerra mundial. Foucault fala que seus 
primeiros medos estão ligados a medos de 
guerra, ou, lembra-se do “desaparecimento” de 
alguns professores seus no interior da França. 
Ou seja, impressões muito subjetivas estão 
atravessadas por momentos históricos, políticos, 
sociais. Buscar então nas pesquisas 
historiográficas o papel da memória, narradas 
ou escritas, pode ser um caminho importante 
para se falar daquilo que escapa do histórico-
oficial ou até mesmo questionar a existência de 
um certo histórico hegemônico, totalizante. As 
memórias, os diários, a meu ver, se 
aproximariam do trabalho da micro-história não 
por serem pequenos, mas pela força de produzir 
uma outra escala de investigação, possibilitando 
ao pesquisador ou os interessados nesses 
debates serem lançados numa outra dimensão 
historiográfica, não temendo o erro, o ficcional, 
o literário, a ruptura, ou, o imponderável da 
História.  
 
 
"HISTÓRIAS DE PESCADOR”: EMBATES 

POR IGUALDADE, MEMÓRIA, 
HISTÓRIA, OU: “NEM SEMPRE O QUE 

CAI NA REDE É PEIXE!”. 
 

Luiz Henrique dos Santos Blume 
luizblume@yahoo.com.br 

UESC – Universidade 
 

Esta comunicação parte de questões suscitadas 
pela “entrevista que não ocorreu”. A pesquisa 
em História Oral, tratada em termos de um 
“experimento em igualdade”, como afirma 
Portelli, teve aqui uma experiência singular: a 
busca por uma “igualdade” entre pesquisador e 
seus “sujeitos” não pôde se colocar, em 
primeiro momento, diante da negativa da 
marisqueira Non em ceder um depoimento 
gravado à pesquisa “Histórias de pescador”: 
cotidiano, memória e experiências de 
pescadores em Ilhéus, 1960-2004. Non é uma 
jovem liderança, com forte personalidade, 
conhecida por todos no bairro São Miguel. Atua 
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na Associação de Pescadores e Marisqueiras do 
São Miguel – ASPEMAR, entidade que existe 
há um ano, e tem como objetivo “trabalhar em 
defesa do pescador artesanal”. Fez uma defesa 
contundente de suas posições em relação à 
Colônia de Pescadores e aos “pesquisadores” 
que atuam no bairro de São Miguel, 
especialmente em parceria com a Colônia Z-34. 
O contato com essas mulheres marisqueiras 
deu-se de formas variadas. No caso de Non, o 
encontro deu-se de forma casual, sem ter sido 
previamente agendado. Num sábado, 
atravessando a ponte do São Miguel, dirigi-me 
até a casa do pescador aposentado José 
Wellington. Marcamos um encontro para a 
semana seguinte, e perguntado sobre outras 
pessoas que poderiam nos dar entrevistas, este 
nos indicou Non. Com as referências da casa da 
marisqueira, fui até o encontro (ou seria 
embate?) com Non. Este encontro foi 
impactante, pois da perspectiva de um 
“experimento em igualdade”, esta “não depende 
da boa vontade do pesquisador, mas de 
condições sociais”. Pensando na consciência 
histórica enquanto uma pluralidade de vozes, 
quase sempre estamos a indiciar os sujeitos, sem 
nos percebermos o quanto também somos 
sujeitos desta produção de memória. Neste 
sentido, é preciso questionar qual é o lugar 
social da produção historiográfica? Em que 
medida poderia situar-me com as experiências 
de pescadores e marisqueiras de Ilhéus, ao tratar 
das suas memórias? Na relação posta entre os 
sujeitos, o lugar onde o discurso é produzido é 
relevante, mais evidente quando o discurso 
histórico questiona o sujeito que o produziu. A 
questão do poder está sempre colocada na 
relação entrevistador-depoente/pesquisador-
sujeito. Este questionamento realizado no 
campo da História Oral possibilita a visibilidade 
de outras histórias e memórias de grupos 
subalternos até então excluídos da História. De 
certa forma, estes sujeitos ganham potência e 
podem então inserir-se no “campo de batalha da 
memória”. Assim, posso indagar: de que forma 
memórias de mulheres marisqueiras alteram a 
hierarquia de significações historiográficas no 
campo da História Social de Ilhéus? Em se 
tratando de problematizar hierarquias social e 
historicamente construídas, em que medida a 
presença de um professor universitário num 
ambiente de pescadores artesanais o 
(des)qualificaria como representante de um 
universo e uma cultura letradas, dotado de um 
repertório civilizatório? Para mim, esta foi uma 
surpresa, visto que possuo parentesco em 
gerações de pescadores no litoral norte de São 
Paulo, portanto, afetiva e politicamente 
vinculado à tradição de pescadores artesanais. 

Nesta situação de embate com Non, percebi o 
quanto o campo da cultura é um campo de 
tensões, sendo que na maioria das vezes, nós, 
pesquisadores vinculados à academia, 
representamos uma cultura que se coloca como 
herdeira de uma tradição dos vencedores. De 
certa forma, a negativa em apresentar-se como 
“parceira”, “colaboradora”, “auxiliar” e tantos 
outros eufemismos para designar a condição de 
“depoente”, pode trazer uma condição de 
desigualdade colocada em termos iniciais. 
Afinal, na relação estabelecida por Non, desejo 
obter um conhecimento que não é meu, e não 
vou pagar por isso. Para uma população 
marginalizada, excluída de direitos básicos, para 
um grupo de jovens alijados do ensino superior 
público, eu também represento estas exclusões a 
que foram submetidos. Nesse sentido, a negação 
do depoimento preserva um saber e 
conhecimentos técnicos que só as marisqueiras 
detêm. Esta “arte da pesca”, a mariscagem, 
geralmente é feita por mulheres que praticam a 
pesca artesanal, coletando mariscos, ostras, 
sururú, muapem, lambreta e pescando siri e 
gaiamun nos mangues, lagoas e rios de Ilhéus. 
Não costumam ir ao “mar de fora”, pois seu 
ambiente natural de trabalho, onde há a 
reprodução de crustáceos, se encontra nos 
mangues de Ilhéus. Apesar de não atuar no 
grupo de pesquisadores que estabeleceu como 
“parceiros” a colônia Z-34, Non identificou-me 
como sendo parte de um grupo de agentes – 
pesquisadores, políticos, lideranças, vinculados 
à colônia Z-34. Dessa forma, de acordo com sua 
opinião, também faria parte daqueles que “elas” 
(as marisqueiras) já viram pelo bairro de São 
Miguel, fazendo perguntas, entrevistando, 
observando, mas que nenhum resultado trouxe 
ao bairro ou às marisqueiras. Non defendeu 
também uma postura muito crítica em relação à 
prefeitura municipal de Ilhéus, que segundo ela 
não cuida do bairro. Conforme Non propõe, o 
São Miguel poderia fazer parte do roteiro 
turístico da cidade, aproveitando-se o fato de ser 
formado em sua maioria por pescadores, e 
oferecer serviços de restaurantes com pratos 
típicos de frutos do mar e mariscos. Ainda não 
me dando por derrotado em estabelecer um 
diálogo com Non, conversei com o coordenador 
de um dos projetos da UESC no bairro, para que 
fôssemos tentar um diálogo com Non e dirimir 
as dúvidas quanto aos objetivos de nossas 
pesquisas. Conseguimos encontrá-la em casa, 
pouco antes da hora do almoço. Novamente, 
percebi que não era o tempo da entrevista. Non 
não só retomou as críticas, como, ao final da 
nossa tentativa de “fazer as pazes” da 
“comunidade acadêmica da UESC” com a 
“comunidade de marisqueiras do bairro São 
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Miguel”, ainda nos deixou um aviso: “vamos 
ver o que vai acontecer”, duvidando se o 
trabalho dos pesquisadores e o resultado das 
pesquisas realmente iriam trazer algum 
benefício às marisqueiras ou à comunidade. 
Porém, há outras ambigüidades nesta 
“radicalização” de meu próprio discurso, 
enfatizando a negação do depoimento. Non fez 
um combate ao grupo de apoio político do atual 
presidente da colônia Z-34, Zé Neguinho, mas 
apesar dessa defesa da autonomia das 
marisqueiras, defendeu a parceria da associação 
com órgãos do governo que lidam com a 
questão da pesca, como a SEAP ou a 
BAHIAPESCA, para doar um terreno para a 
associação. Ela nos falou, em tom que chegou a 
se emocionar, dos problemas com a direção 
atual da colônia Z-34. Para ela, a colônia não dá 
crédito (obtenção de crédito financeiro junto às 
agências e bancos de fomento) porque está com 
problemas jurídicos e, dessa forma, ela e outras 
mulheres organizaram a associação. Porém, o 
que pude apurar da conversa com Non, é que há 
uma disputa política entre as lideranças do 
bairro, formada geralmente por mulheres, como 
ela mesma, e as lideranças da colônia, presidida 
por Zé Neguinho. Ela tentou desvincular-se da 
colônia Z-34 para associar-se à outra existente, 
a Z-19, presidida por José Leonardo, mas 
argumenta que o gerente da colônia Z-34 tem 
dificultado a tramitação de sua transferência. 
Isto é necessário, pois só poderá obter a 
carteirinha de pescador artesanal, emitida pela 
SEAP, através de alguma colônia de pescadores 
legalizada. Mesmo fazendo parte de uma 
associação de marisqueiras, legalmente a SEAP 
só libera as carteirinhas de pescador às colônias. 
Dessa forma, estabelece-se uma “cartelização” 
das colônias, pois sem a carteirinha, os 
pescadores não podem solicitar o auxílio-defeso 
nos períodos do ano em que é proibida a pesca, 
entre outros, do robalo e do camarão. Non ainda 
defendeu a organização das marisqueiras para 
obter “alguma coisa do governo”, e demonstra 
ter uma preocupação em organizar 
juridicamente a associação, ao afirmar que a 
“associação não possui advogado”. Este 
conflito, entre um pesquisador interessado na 
experiência e nas memórias de mulheres 
marisqueiras, e a negativa, por parte da parte 
“interessada”, levou-me a questionar o sentido 
que me levava a apresentar-me distante da 
instituição ao qual pertenço, a UESC. Devemos, 
para tal análise, levar em questão, conforme 
Luisa Passerini, os significados da 
intersubjetividade. O primeiro significado de 
subjetividade, segundo a autora, é responder à 
pergunta quem são os sujeitos da História, e 
como se explicita sua capacidade de decisão? 

Neste caso em que nos detivemos, é preciso 
situar a negativa de Non. No entanto, acredito 
que esta pesquisa estabeleça um diálogo com 
um campo de sujeitos, dos quais Non está 
envolvida. Dessa forma, penso (e arrisco-me a 
incluir suas considerações) que suas implicações 
ao futuro da pesquisa já estão dadas, bem como 
uma crítica positiva aos métodos de trabalho de 
campo e ética nas relações dos pesquisadores da 
UESC com as populações atendidas pelos 
projetos em curso. Tenho comigo um 
importante ensinamento deste episódio. 
Sabendo que a entrevista de campo não começa 
com um experimento em igualdade, ela deve 
tornar-se uma troca em que nossas posições 
avancem para um diálogo, no sentido de que 
também nós modificamos nossas posturas diante 
dos sujeitos. A questão do poder colocou-se de 
forma abrupta, e embora não estivesse 
preparado para despir-me de minhas questões 
inicialmente preparadas, devo admitir que a 
negativa de Non serviu-me para entender que, 
ao lidarmos com pessoas, também devemos 
estar dispostos a não sermos recebidos. Temos 
tempos diferentes, e ainda posições de classe 
que podem ser ou não compreendidas, ou 
mesmo aceitas, creditadas, pois vivemos 
realmente em mundos diferentes, e até por isso 
temos tanto interesse nas histórias de vida 
desses sujeitos. Mas o episódio demonstra 
também as ambigüidades pelas quais passamos, 
no difícil ofício de lidar com subjetividades, que 
nem sempre estão disponíveis para se tornar 
objeto de investigação acadêmica. 
 
 

SOB O REGISTRO DA AIDS: 
ENCONTROS ENTRE O MEL, A ABELHA 

E O CAVALO QUE VOAVA 
 

Antônio Carlos Cerezzo 
Instituto de Psicologia/USP 

acarlosc@globo.com,  
CAPES 

 
A relação entre AIDS e imprensa remonta à 
identificação dos primeiros casos: foi através da 
imprensa que a estupefação científica e aqueles 
tomados como vítimas e causadores diretos – os 
homossexuais – se fizeram presentes frente à 
sociedade. Partindo do paralelo feito por Sêneca 
entre a atividade da abelha e a elaboração de um 
texto, pretende-se discutir a articulação entre 
aids e imprensa segundo uma perspectiva 
historiográfica. Considerando-se a diferença 
entre o escritor e o historiador como a 
permissão àquele de dizer que o cavalo voa, o 
verdadeiro aparenta dar o tom daquilo que pode 
ser tomado como história. Não seria difícil, 
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contudo, fazer essa diferença deslizar para o 
campo da verossimilhança e da credulidade: o 
fato relatado guardaria em si algo que o tornaria 
aceitável para a história. Além do rigor no relato 
e na comprovação, seria necessário que o fato 
estivesse na história, fora do campo da 
especulação ou da ficção. De modo a enfatizar 
esta última no procedimento historiográfico, 
parte-se da imagem cavalo que voa como limite: 
nela conjugam-se duas idéias plausíveis, 
aceitáveis – “existem cavalos” e “pode-se voar” 
–, ao mesmo tempo em que se questiona a 
possibilidade dessa conjugação. Afinal, 
“cavalos não voam”. Pensar aquela imagem, 
sobre ela falar, ouvir e ler constrói a realidade 
“cavalo que voa”: as coisas passam a ser o que 
delas se fala. A ficção seria, então, a trama das 
relações entre isso que se fala e aquele que fala, 
da ordem da narrativa, algo que se constrói na 
medida em que a ela é dada aparência de 
realidade. A ficção não dispensa a realidade e 
aquilo que se pode tomar como verdadeiro. E 
mesmo a pressupõe na qualidade de algo com o 
qual deve parecer. Na ficção há algo que a faz 
funcionar como que do lugar da realidade. 
Assim se dão várias referências à imagem 
‘cavalo’ e relatos que guardam algo de 
estranheza, cuja impressão levará à 
conceituação. Aquela estranheza e essa 
conceituação apontam a passagem ao 
verossímil, que desvanece em ordinário o que 
até então se tomava como acidental, 
imponderável. Imponderabilidade que perdura 
até o instante em que passam a ser possíveis ao 
pensamento novos referenciais. Contrariamente 
à ciência, que explica, presa ao campo do 
necessário, e próxima à filosofia, que explicita, 
a história soma àquele campo o do ordinário e o 
do acidental e daí permite um conceito: “o 
cavalo voa”. Essa formulação de conceito seria, 
então, o estabelecimento de dado conjunto de 
regras com o qual se apreenderia a realidade, 
uma ficção em que se acredita: ela invade o 
mundo. Não que o mundo se torne ficcional, e 
sim que ela, ficção, torna-se mundana. A 
história desse mundo é a história de suas 
ficções, e ser um ficcionista é fazer história. 
Nesse trabalho, teríamos, sob uma visada 
historiográfica (o vôo do cavalo), o papel da 
imprensa (a abelha) em meramente coletar, 
registrar, organizar e difundir informações sobre 
a aids (o mel), ou produzi-la em uma atividade 
sistemática. Pretende-se, portanto, não fazer 
uma história da aids a partir da imprensa (a “boa 
fonte”), espelho ou construtora social da aids, 
mas, tomando a relação intrínseca entre aids e 
imprensa desde o surgimento da primeira, 
chegar à abordagem histórica. Na realização do 
trabalho por escrito, foi proposta a noção de 

transversal – noção inspirada na de interface 
conforme proposta por Pierre Levy –, definida 
como situação em que dois ou mais elementos 
(espaços, espécies, ordens de realidade 
diferentes) são colocados em posições 
relacionadas de forma variável, sujeitando os 
contatos entre eles, as traduções de uns em 
outros, suas articulações a uma visada que lhes 
confere um percurso de escrita. Três conjuntos 
de motivos tornaram necessária essa definição 
de transversal no lugar da de interface para 
operacionalizar a escrita do trabalho: 1) apontar 
o direcionamento e a escolha não excludente e 
não naturalizadora dos elementos aids, imprensa 
e história, ou seja, a arbitrariedade do 
pesquisador na escolha dos elementos; 2) 
contemplar, explicitamente, a combinação de 
arranjos dos elementos, ou seja, a conexão entre 
interfaces, a possibilidade de interface de 
interfaces; 3) a circunscrição a um campo de 
escrita-leitura. Com isso, recorreu-se ao arranjo 
de pares entre os elementos mel, abelha e cavalo 
que voava, perfazendo as transversais imprensa-
história, história-aids, aids-imprensa. Na 
primeira, dois aspectos “aproximam” história e 
imprensa: a escrita, o ato de tomar por escrito; e 
a narrativa, com uma estrutura bem definida, 
cada qual a eu modo, neste caso podendo ser 
ampliado também para a mídia em geral. Ainda 
haveria o fator verdade como ponto comum, 
pelo menos como intenção inicial, aqui deixada 
como um eixo de referência em torno do qual 
giram aqueles dois outros aspectos. Portanto, 
nesta primeira transversal, tratou-se da escrita 
da verdade e da escolha narrativa. Em pauta, 
conjugando-as, ou contrapondo-as, a noção de 
acontecimento. O foco está, portanto, na relação 
entre o campo da comunicação (escrita) e o 
historiográfico. Na segunda transversal, a 
proposta é situar a AIDS em relação a conjuntos 
de narrativas que lhe são postas, ou das quais 
procurou-se afastá-la. Mas também situar a 
construção dessas próprias narrativas, traçar o 
vôo do cavalo. Em pauta, a historicização da 
doença entre doenças e o percurso cronológico, 
apontando para caminhos naturalizadores via 
acúmulo e sobreposição de temas. Por fim, 
destacar a presença do biográfico não apenas 
como campo de “vitimização” pelas coerções 
narrativas – a pessoa como o doente, e sua vida, 
a de um doente – mas como de experiência 
narrativa. Em suma, um encontro do cavalo com 
o mel. Chegando à terceira transversal, o que se 
pretendeu foi retomar a discussão sobre o 
acontecimento, mas agora via relação imprensa-
aids, ou seja, dispositivo midiático-objeto. 
Enfim, a abelha correndo atrás da flor. Foram 
utilizadas principalmente notícias de revistas e 
jornais, mas também livros, filmes e campanhas 
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governamentais. Ao fim, a articulação do que 
foi analisado configurando a AIDS como uma 
doença de números, uma doença de 
conhecimento e uma doença de ações. Na 
primeira, identifica-se uma incessante 
progressão de números – casos, mortes, 
medicamentos, custos – acompanhada de perto 
pelo registro na imprensa, com o que se faz 
repetir o que os órgãos e entidades 
“competentes” dão à divulgação, tendo como 
efeito a persistência da AIDS. Se o sintoma da 
doença dos números é a presença maciça do 
registro da incidência crescente de casos, sua 
distribuição espacial e ocorrência, em primeiro 
momento localizada entre alguns, e, depois, 
difundida entre todos, sua seqüela irreversível é 
a constituição de uma epidemia. É sobre a noção 
de epidemia assim construída, consolidada em 
dados do presente desde seu início e prospectiva 
de um futuro tenebroso, associada à morte 
iminente, que se baseará o horror quanto à 
doença. E é também em torno daquela noção 
que girará a etiologia de outra doença, a do 
conhecimento. Da mesma forma que na doença 
de números a repetição de dados sustenta a 
etiologia, na de conhecimento é a repetição das 
descobertas científicas que consolida sua causa: 
antes de tudo, afirma-se tratar-se de um 
problema científico, de assistência médica, em 
um primeiro momento, de necessidade de 
pesquisa, em um segundo, a partir do qual se 
retorna àquele. Na conjugação de um e outro, a 
busca por medicamentos, insistentemente 
apresentada na mídia, torna-se a tábua de 
salvação em um naufrágio anunciado antes. A 
conquista de uma AIDS como doença crônica – 
em que o estado do paciente é mantido por meio 
do controle da progressão da doença – tem 
como princípio uma cronificação generalizada 
em torno da ciência. Por fim, nenhuma doença é 
bem conduzida sem a participação ativa do 
doente e o acúmulo crítico de experiência tem 
que ser posto em funcionamento. Assim, uma 
série de eventos periódicos, de abrangência 
variada e temática idem, tenta dar conta da 
atualização e capacitação de um contingente 
nada pequeno de pessoas que, de agora em 
diante, devem estar mobilizadas pela e para a 
AIDS. O sintoma da doença de ações é seu 
próprio contágio. É porque a AIDS não acabou, 
por se prolongar em outras “doenças”, que ela 
instaura um novo tempo, que não passa, que se 
cristaliza. Mas não se trata de acabá-la por meio 
da cura: por mais que os números variem, por 
mais que se conheça a doença, sua causalidade e 
efeitos, por mais que se descubram e inventem 
recursos para tratá-la, por mais, enfim, que 
sobre ela se aja, sua repetição como tal não 
permite um “momento segundo” que seria o da 

atualização. A contemporaneidade não só a 
mantém, como também aprisiona a todos 
naquele instante. A imagem do jornal que 
pereniza o imediatamente anterior, que procura 
retraçar as bordas do ocorrido, que mantém o 
“passado vivo na memória” e o presente 
estagnado no tempo que decorre, aquela 
imagem espelha de antemão um futuro sem 
expectativas, sem vislumbre outro que não o de 
vir a ser um presente melhor, para o qual as 
condições são prescritas desde já. A imprensa, 
que apreende o fato, conjura o traço falho, tênue 
e borrado com o qual a existência da AIDS, não 
lhe fossem dados contornos e continuidades 
nítidos, poderia abrir à possibilidade de 
vontades outras que não apenas a de evitar... 
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As relações entre memória social e história se 
iniciaram desde os primeiros passos da 
historiografia mundial e, em nenhum momento 
tal ligação esteve fragilizada. No que se refere à 
historiografia e aos trabalhos analíticos como 
conjunto narrativo sobre a escravidão no Brasil, 
foram traçados dois caminhos distintos entre si, 
onde cada um deles se sustentou a partir de dois 
exemplares também distintos de memória social 
sobre a escravidão e sobre as conseqüências 
desta, especialmente no que se refere aos 
aspectos subjetivos compartilhados pelo grupo 
de suporte, os escravos e ex-escravos. O 
primeiro construto de memória social sobre a 
escravidão no Brasil, iniciada na primeira 
metade do século XX, tem uma característica 
linear de análise. Com uma estrutura causal, a 
indicação é a de que os comportamentos e as 
mentalidades emergentes durante da escravidão 
permaneceriam mesmo após a abolição desta, 
tanto os aspectos negativos, quanto os aspectos 
positivos. Tal construto foi produto dos 
trabalhos basicamente acadêmicos, ou seja, das 
amarrações teóricas das observações daqueles 
que se tornaram, assim, “especialistas” sobre a 
escravidão. Dentre os principais representantes 
dessa vertente casualista estão, com as devidas 
diferenças entre ambos, os trabalhos de Gilberto 
Freyre e de Florestan Fernandes. Na outra 
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vertente historiográfica, iniciada no final da 
década de 1980, a utilização da memória social 
é mais dinâmica, onde se considerou, além do 
esforço das análises acadêmicas, também as 
experiências documentadas dos homens que 
vivenciaram o período histórico, no caso do 
Brasil, levantadas principalmente em jornais, 
documentos parlamentares, ações judiciais, 
testamentos, certidões de nascimento e cartas de 
alforria datadas da época em que a escravidão 
era vigente. Tal vertente caminha na esteira da 
valorização do método da história oral. Os 
parâmetros dessa memória social da escravidão 
são menos inevitáveis que os anteriores, onde os 
escravos apareciam mais subordinados à ordem 
social. Gilberto Freyre em Casa Grande & 
Senzala, publicado em 1933, apresenta um 
sistema relacional entre o senhor e o escravo, 
onde, mesmo deixando claro os maus tratos 
sofridos pelos escravos, inaugura uma 
característica analítica que ficou marcante nos 
trabalhos posteriores ao seu: o paternalismo, 
onde, mesmo numa estrutura hierarquizada 
como o sistema escravocrata brasileiro, onde 
escravos eram os braços de seus senhores e as 
negras eram utensílios sexuais, existia uma 
relação entre eles que, de certa maneira, 
protegia esses escravos, e a maior conseqüência 
disso foi a miscigenação do povo brasileiro. Os 
brasileiros têm ascendências múltiplas, 
misturadas em, praticamente, cada um dos 
brasileiros. Numa perspectiva comparativa, o 
país não apenas já foi apontado como um 
verdadeiro modelo a ser seguido pelos países 
que passaram pela escravidão, devido a então 
afirmação da singular capacidade relacional 
entre os escravos e os não escravos, como 
também foi defendido que a condição dos 
escravos no Brasil não foi tão cruel quanto às 
condições vividas pelos escravos de outras 
colônias européias no mesmo período, 
principalmente os escravos que viveram nos 
Estados Unidos. A afirmação de Freyre é que 
“em torno dos senhores de engenho criou-se o 
tipo de civilização mais estável na América 
hispânica”. O trabalho de Frank Tannenbaum, 
Slave and Citizen: the Negro in the Americas, 
de 1946, foi um dos trabalhos pioneiros na linha 
comparativa e, concordando com Freire, 
ofereceu uma explicação para essa “vantagem” 
do Brasil, diferenciando as colônias escravistas 
em dois grupos: aquelas cujos colonizadores 
eram de origem católica, como no caso do 
Brasil; e as demais, cujos colonizadores eram de 
origem protestante. No primeiro grupo, a 
tradição era integradora, e isso favorecia as 
relações de assimilação de culturas. No segundo 
grupo, a rígida segregação violentou de modo 
irreversível qualquer possibilidade de 

sincretismo ou qualquer futuro promissor para 
os ex-escravos. Na década de 1950, a UNESCO 
patrocinou inúmeros pesquisadores brasileiros e 
estrangeiros a estudarem o caso do Brasil e 
levarem aos demais países o modelo de sucesso. 
Infelizmente, o resultado dos trabalhos não foi o 
esperado. No Brasil, havia racismo. Mesmo 
numa situação diferenciada de países como os 
Estados Unidos com aberrações como a 
existência de associações terroristas tais como a 
Ku Klux Klan, que chegou a ter quatro milhões 
de membros, ou como a África do Sul com uma 
política nacional de segregação como foi o 
Apartheid, as conseqüências para as 
subjetividades das vítimas da escravidão em 
nada poderiam ser aliviadas. Para esse 
momento, as análises convergiram na afirmação 
de que a crueldade, os maus tratos e a realidade 
submissa dos escravos os marcaram de maneira 
indelével, dificultando, não apenas a entrada 
desses ex-escravos no mercado de trabalho 
livre, bem como a sua capacidade de adequação 
às novas demandas subjetivas ligadas ao modus 
vivendis da emergente instituição indivíduo. Os 
trabalhos de Florestan Fernandes e de alguns 
outros do período, anunciaram que o ex-
escravo, devido ao tratamento recebido durante 
a escravidão, não teria a capacidade de ser uma 
pessoa autônoma, pronta a entrar no mercado de 
trabalho assalariado, ou mesmo capaz de 
constituir família ou laços sociais como aqueles 
que não passaram pelos maus tratos da 
escravidão. A sociedade tinha se construído 
assim. A tese básica defendida por Fernandes é 
que a discriminação racial não se explica por 
ódios raciais no caso do Brasil, mas pelas 
desigualdades sociais produzidas em contexto 
escravista. Assim, o preconceito e a 
discriminação são explicados como meios de 
preservação da ordem social escravocrata. 
Nessa perspectiva, o sujeito é o “escravo coisa”. 
O melhor que poderia acontecer, com o 
desenrolar da sociedade capitalista, seria a 
inserção desse ex-escravo no sistema produtivo, 
mas sempre numa posição sujeitada, mesmo que 
o próprio sistema funcionasse como um intento 
de formação cidadã para os negros. Como 
apontam Roger Bastide e Florestan Fernandes 
em Relações entre negros e brancos em São 
Paulo, “A escravidão degradara a tal ponto o 
seu agente humano de trabalho, que tornara a 
sua recuperação econômica extremamente 
penosa, difícil e demorada”. Se for possível 
identificar uma memória coletiva ligada ao 
grupo de ex-escravos, certamente, de acordo 
com essa bibliografia, esta seria uma memória 
coletiva ligada à submissão e à desistência 
quanto ao futuro. Os ex-escravos e seus 
descendentes, estariam, assim, imobilizados 
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pelo seu passado, e o futuro nada reservaria 
além da tentativa de manutenção de uma 
identidade africana que estaria sob o risco do 
esquecimento e da repetição de comportamentos 
apáticos e distantes das novas demandas 
indicadas pelas sociedades capitalistas em 
ascensão. Esses trabalhos citados têm em 
comum uma análise causalista onde as relações 
sociais estabelecidas durante a escravidão 
seriam a causa das relações sociais presentes 
nos momentos pós-abolicionistas. Essa forma de 
análise perdurou sem arranhões até o início dos 
anos de 1980. Com a chamada crise que as 
disciplinas das ciências humanas sofreram desde 
meados do século XX, onde estandartes teóricos 
antes intocáveis começaram a ser questionados 
e os esforços metodológicos seguem em 
direções variadas, os historiadores e analistas 
passam a valorizar mais os agentes das histórias 
e as respectivas memórias coletivas desses 
agentes pertencentes às diversas épocas 
estudadas. Os Estados Unidos foram pioneiros 
no resgate das narrativas de seus ex-escravos; 
seus pesquisadores ainda conseguiram encontrar 
muitos dos ex-escravos vivos que puderam 
relatar suas experiências e avaliações, indicando 
assim, uma memória autenticamente coletiva, 
pois como nos alerta Maurice Halbwachs, a 
memória coletiva tira sua força e sua duração do 
fato de ter por suporte um conjunto de homens, 
não obstante eles são indivíduos que se lembram 
enquanto membros do grupo. Sem eles, ela vira 
história oficial. O que esses relatos mostraram 
seguia numa direção contrária aos trabalhos 
clássicos sobre o período e as conseqüências da 
escravidão. Ao contrário do que havia sido 
disseminado e parecia estar assegurado, muitos 
escravos constituíram famílias e reivindicaram 

condições justas de trabalho e posições nos 
espaços políticos. No caso do Brasil, os 
pesquisadores não encontraram exatamente os 
ex-escravos vivos, mas seus familiares, que 
puderam apresentar relatos que não indicavam 
apenas a herança trágica da submissão, da 
dificuldade para construção de famílias e de 
inserção no mercado de trabalho e nos diversos 
espaços políticos. Além dos relatos, foram e 
ainda estão sendo pesquisadas ações judiciais 
por liberdade por denúncias de maus tratos 
ainda durante a escravidão, mostrando escravos 
utilizando-se de meios públicos e privados tais 
quais os chamados cidadãos livres. Com essas 
novas fontes, podemos discutir sobre quais 
foram as bases da historiografia clássica que 
divergem, em boa medida, dos materiais 
coletados através das pesquisas de história oral. 
Passado um século desde o fim da escravidão no 
Brasil, não temos uma história que dê conta da 
complexidade das relações sociais ocorridas no 
período. Nesses novos levantamentos, são 
muitas as histórias que parecem anedotas frente 
ao que se está acostumado a ouvir, ler e saber 
sobre a escravidão no Brasil. Não é mais 
possível indicar que esses escravos eram 
completamente passíveis e apáticos diante de 
sua condição. A nova historiografia é atenta a 
não apagar as contribuições dos historiadores e 
analistas do passado, até porque as análises 
anteriores indicam preciosos motes para novas 
avaliações. Contudo, a proposta contemporânea 
mostra uma face fenomenológica, ao se deixar 
de lado as propostas analíticas anteriores e, de 
certo ponto, imobilizadoras à pesquisa histórica, 
colocando luz sobre as fontes documentais dos 
protagonistas da história e não somente de seus 
analistas.
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No final dos anos 1970, foram ministrados dois 
cursos no Collège de France, Segurança, 
Território e População e O Nascimento da 
Biopolítica por Michel Foucault sobre a questão 
do governo ou governamentalidade. Não se trata 
aqui de um estudo sobre as tentativas de 
legitimação do Estado, como opera a filosofia 
política, nem acerca de sua organização 
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burocrática, como trabalha a administração 
pública. Mais precisamente, por práticas de 
governo ou governamentalidade, entendem-se: 
“o conjunto de noções, cálculos, estratégias, e 
táticas através das quais diversas autoridades – 
políticas, militares, econômicas, teológicas, 
médicas, e assim por diante – procuraram agir 
sobre as vidas e condutos de cada um (...) de 
forma a evitar os males e atingir um tal 
desejável estado de saúde, felicidade, riqueza e 
tranqüilidade”. Em suma, as formas como se 
estrutura a condução da conduta alheia, desde as 
formas pastorais do cristianismo primitivo até 
os modos atuais do Estado contemporâneo, este 
último o foco do presente trabalho. Para tal, 
além de Foucault, utilizamos como base de 
investigação Nikolas Rose, o qual busca atrelar 
de modo mais específico o surgimento dos 
saberes e práticas psicológicas com os modos 
liberais de governo. Nesse sentido, partilhamos 
do entendimento de que, a partir do século 
dezoito, as capacidades dos seres humanos, 
enquanto sujeitos, cidadãos, indivíduos, 
emergiram como um alvo central de recursos 
para autoridades. Podemos apreender deste 
autor o caminho pelo qual a “cultura 
empresarial”, primeiramente associada a 
regimes neoliberais do fim dos anos 80, teria 
sido vetor de relevância na consolidação de uma 
imagem do ser humano como um eu individual 
aspirante à sua autonomização. Esta imagem, ou 
bem, este vocabulário, não se restringiria 
somente ao campo político, mas se constituiria 
como o solo mesmo sobre o qual os ideais e 
valores do indivíduo contemporâneo se 
desenvolveriam. Outra fonte de estudo é Michel 
Senellart em seu livro sobre as Artes de 
governar, o qual prossegue, com mais minúcia, 
a análise de Foucault com foco nas 
continuidades entre as práticas governamentais 
da pastoral cristã, esta, em última instância 
voltada para o bem de todos e de cada um, e o 
Estado moderno. Dessa forma, o autor demarca 
a ausência de uma ruptura completa no 
movimento entre as práticas de governo 
medievais oriundas de matriz cristã e o Estado 
Moderno, não considerando este processo como 
uma simples laicização no plano político de um 
poder que outrora mesclava o espiritual e o 
temporal. A par das manifestações da pastoral 
cristã desde o final da Antigüidade, da sua 
fundamentação do poder monárquico na Alta 
Idade Média e da criação dos Estados Modernos 
a partir do século XIII, o ponto nevrálgico dessa 
história do governo se encontra no século XVI, 
quando começam a proliferar os Manuais de 
Governo, fundamentados na chamada Razão de 
Estado. Estes manuais não estariam baseados 
mais nos dispositivos legais, mas na necessidade 

do disciplinamento e registro constante das 
ações dos governados no tempo e no espaço, 
caracterizando-se assim o “Estado de polícia”, 
explicitamente coercivo e cujas intervenções 
pretendiam atingir os mínimos detalhes destas 
ações. Foucault, no entanto, estipula uma 
mudança nos padrões de funcionamento do 
governo a partir do século XVIII, deste “Estado 
de Polícia” em relação à nova 
governamentalidade liberal, preconizada pelos 
fisiocratas, bem como por pensadores do 
liberalismo. Nesta nova estrutura de condução 
da conduta, a população é vista como um ente 
natural que se deve governar pelo 
acompanhamento e conhecimento científico de 
todos os seus movimentos naturais e 
espontâneos. A gestão se dá assim através da 
liberdade, configurando-se em uma tecnocracia 
que investe especialmente no auto-governo dos 
indivíduos. Qual seria a articulação entre um 
governo estruturado nestes termos e a produção 
do saber psicológico? Segundo Rose, ganha 
força, nesse contexto, a dita “psicologia da 
individualização”, a qual produz através de uma 
série de dispositivos e técnicas (mais tarde 
aglutinadas no campo formal da psicologia) 
uma imagem do ser humano como um Eu 
individual, cuja existência social está atrelada a 
seu nível de inserção em uma normalidade. 
Entre tais técnicas podemos apontar o uso de 
testes psicológicos como um exemplo por 
excelência dos dispositivos de exame surgidos 
com o advento das ciências humanas. 
Importante ressaltar que a governamentalidade 
liberal não age contra a subjetividade deste eu. 
Muito pelo contrário, há todo um corpo de 
“especialistas” voltados a garantir e atravessar a 
produção desta. Mais especificamente: esse eu 
“deve aspirar à autonomia, lutar por realização 
pessoal em sua vida terrena e interpretar sua 
realidade e destino como uma questão de 
responsabilidade individual” – um eu 
“empreendedor”. A partir disso pode ser 
percebida toda uma articulação da psicologia, 
enquanto produção científica de um saber sobre 
o homem, com os elementos políticos atuantes 
na construção das épistémés e nos processos de 
subjetivação, depreendendo-se disto seu caráter 
radicalmente histórico. Assim institui 
sensibilidades, percepções e modos de relação 
com o mundo, enfim, produz sujeitos, mesmo 
sendo usualmente tomada por um saber a-
histórico, representativo de alguma natureza 
individual ou desvelador de leis subjacentes à 
condição humana. O presente trabalho volta-se, 
dessa forma, a tais dispositivos e técnicas 
constituintes das intervenções de profissionais 
da psicologia que viabilizam este eu 
empreendedor, buscando relacionar este 
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encaminhamento ético ao conjunto de formas de 
governo atuais. Analisaremos, em um quadro 
mais institucional, os efeitos da psicologia 
organizacional nos modos de agir dos 
trabalhadores sobre si mesmos e, em uma 
intervenção mais direta, a clínica humanista de 
Carl Rogers, enquanto defensora dessa 
compreensão da individualidade como 
movimento natural de todas as pessoas rumo a 
uma auto-realização. Mostra-se ainda pertinente 
o momento em que tais instâncias se 
entrecruzam, a exemplo da difusão do 
pensamento de Abraham Maslow no campo 
empresarial, mais precisamente no que tange à 
motivação do trabalhador. É-nos também válida 
uma análise no que se refere às propostas de 
caráter social advindas de autores humanistas, 
dentre as quais, a Rede Eupsiquica do já citado 
Maslow e os projetos de uma Sociedade 
Centrada na Pessoa de Rogers. É, portanto 
através desta concepção do homem como um 
ser essencialmente livre, autônomo e 
determinantemente atuante em seu devir que 
serão avaliadas as formas de governo liberais 
geridas pela psicologia. 
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Buscamos com este trabalho encontrar um fio 
condutor que nos ajude a reconstruir a trajetória 
de algumas das pioneiras da psicologia. Tendo 
em vista a importância que algumas mulheres 
tiveram para a construção da psicologia no 
Brasil, nos questionamos sobre as razões que 
levaram jovens moças a ir estudar psicologia e 
trabalhar nesta área ainda no início do século 
XX. Nesse sentido consideramos importante 
uma reflexão sobre os movimentos que 
possibilitaram a inserção da mulher na 
psicologia, e para tal empreendemos um breve 
estudo acerca da história recente das mulheres 
no Brasil. Não obstante, um longo processo foi 
percorrido até que a mulher ocupasse, hoje, 

lugar privilegiado no campo da psicologia. Este 
caminho curiosamente contou com a 
colaboração da medicina e da educação, saberes 
até hoje ligados de alguma forma à psicologia, 
entre conflitos, divergências, cooperação e 
aproximação. Assim, faz-se necessário “contar” 
uma história de sobre como foi se modificando 
o lugar da mulher na sociedade brasileira, 
especialmente urbana, desde o século XIX. Até 
aquele período, a mulher era vista como 
propriedade do pai e posteriormente do marido, 
a quem cabia o dever de vigiá-la para que não 
caísse em erro, já que era considerada uma 
pecadora em potencial. Entretanto, ocorrem 
modificações relevantes no contexto social 
urbano brasileiro, a partir da vinda de D. João 
VI e sua corte para o Rio de Janeiro, que passou 
por profundas transformações urbanas, 
culturais, políticas, econômicas e sociais. Neste 
contexto de mudanças para minimizar o atraso 
em que vivia o país, e visando elevá-lo ao nível 
dos modelos europeus, em 1808 foram criadas 
as cadeiras de Cirurgia e Anatomia, que em 
1832 se tornaram as Faculdades de Medicina da 
Bahia e do Rio de Janeiro. Uma das 
perspectivas presentes nestas Faculdades era 
modernizar e higienizar o país, continuando a 
proposição de “civilizá-lo” nos moldes do velho 
continente. Tratava-se da higienização física e 
moral da cidade e de seus habitantes. A 
Medicina passa a ser vista como um meio de 
cura e intervenção em inúmeras moléstias, 
inclusive as sociais, constituindo a missão 
higienista de curar o “corpo doente” da 
sociedade. Portanto, o que causava “desordem” 
deveria ser eliminado ou devidamente 
controlado através de projetos profiláticos e 
reparadores. Dentro do campo de influência dos 
médicos na vida cotidiana, uma atuação central 
é sobre a mulher. Antes desprovida de 
importância, considerada frágil por sua 
constituição física e moral (daí também ser a 
“pecadora”), aos poucos é levada a uma posição 
de destaque enquanto esposa e mãe. De acordo 
com o paradigma da época, na família seriam 
plantadas as sementes para uma nação mais 
civilizada e a mulher, responsável pela educação 
das crianças, torna-se o esteio do lar. Portanto, 
como conclusão lógica, para que a mulher possa 
oferecer uma educação baseada nos melhores 
princípios da moral, do bom caráter, dos valores 
sociais e cívicos, era preciso que fosse, antes, 
educada nestes mesmos princípios, guardados 
com rigorosa vigilância pela religião e pela 
medicina, constituindo-se no modelo moral da 
sociedade. O discurso médico tem especial 
importância, tendo em vista a difusão do 
reconhecimento de seu saber. Sendo assim, as 
práticas médicas produziram novas construções 
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femininas, o que foi amplamente corroborado 
nas teses de conclusão de curso da Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro, produzidas no 
período entre 1830 e 1932, obrigatórias para a 
conclusão do curso de Medicina. A quantidade 
crescente de teses dedicadas a questões relativas 
ao sexo feminino, neste período, chama a 
atenção. Trazem temas como amamentação, 
desenvolvimento feminino, gravidez e parto, 
menstruação, masturbação, puerpério, trabalho 
feminino e especialmente assuntos ligados à 
educação dos filhos. Amparados pelo discurso 
científico, os médicos normalizam o acesso da 
mulher ao estudo. Em algumas teses, este ponto 
está presente na recomendação de que as moças, 
ao chegarem à puberdade, sejam retiradas dos 
colégios para que possam ser vigiadas mais de 
perto. Ou seja, a mulher tem um papel 
importante na sociedade, e por isso necessita de 
educação. Porém, esta deve ser restrita, 
diferente da masculina. Observamos, então, que 
os médicos, ao conferirem a responsabilidade 
pela educação dos filhos à mulher, ao mesmo 
tempo em que lhe atribuem um estatuto 
relevante na nova estrutura social usam desta 
mesma posição para controlar de forma mais 
intensa sua educação. A existência de teses que 
abordam temas femininos, por si só, aponta, 
pois, para uma “promoção” da mulher, que 
inclui a modificação de seu estatuto social em 
direção a um novo papel, o de educadora, de 
cuidadora. Por isto é merecedora de cuidados - 
já que tem a sublime e sagrada missão de 
educar, passa, portanto, a poder e dever ser 
educada. Em 1827 o Império havia determinado 
o estabelecimento das “pedagogias”, escolas de 
nível elementar, em cidades e vilas mais 
populosas, contudo essa iniciativa legal 
permaneceu muito distante da realidade. Havia 
algumas escolas, tanto para meninos quanto 
meninas, ainda que em menor número as 
destinadas a elas. Afirmava-se que as mulheres 
deveriam mais ser educadas que instruídas, sua 
educação deveria, então, privilegiar a moral e o 
caráter, que possibilitariam o melhor exercício 
de seu destino natural, programado por Deus e 
pela natureza, qual seja, de ser esposa e mãe. 
Sendo ela “o pilar de sustentação do lar”, a 
educadora virtuosa do marido e dos filhos, das 
gerações futuras, deveria receber uma educação 
que primasse pelos bons princípios e a moral. 
Em meados do século XIX o discurso sobre a 
importância da educação para a construção de 
um país moderno era comum, marcado inclusive 
por intensa mobilização da elite intelectual 
brasileira que criticava a situação educacional 
no país, pois grande parcela da população 
permanecia analfabeta. Havia também falta de 
professores, e é nesse sentido que são criadas 

das primeiras escolas normais para formação de 
docentes. Foram abertas para os ambos os 
sexos, visando atender ao aumento da demanda 
escolar. Até que, com o argumento de educar as 
mães em potencial, portadoras da missão de 
criar os futuros cidadãos do Brasil moderno, as 
mulheres passaram a ter maior acesso a 
educação, e assim, cresce a necessidade de mais 
professoras para essas meninas. As mocinhas da 
boa sociedade vão, curiosamente, cada vez em 
maior número, ocupar os lugares nas escolas 
normais, chegando, em poucos anos, a dominar 
esse campo. O magistério era visto como uma 
extensão de seu destino natural, a maternidade. 
Contudo sua atuação profissional não deveria 
concorrer com sua tarefa essencial de mãe, 
esposa e dona de casa. Assim, tornou-se usual 
considerar o curso normal como uma atividade 
transitória, já que as mulheres estudariam e até 
exerceriam o magistério, mas somente até se 
casarem, quando deveriam se dedicar 
exclusivamente ao lar. A escola passa a ser 
objeto central na proposta de reformulação de 
costumes e educação da população. As normas 
de moral e comportamento das futuras 
professorinhas eram rigorosamente controladas, 
já que seriam as educadoras das crianças, 
visando que estas chegassem à vida adulta de 
maneira saudável e disciplinada. Esse 
pensamento foi intensificado a partir da 
Revolução de 30 e dos ideais da Escola Nova, 
que tornaram-se as diretrizes pedagógicas do 
país. A psicologia, crescente na Europa, chegara 
ao Brasil como um novo saber, moderno e 
científico, adequando-se perfeitamente aos 
objetivos da construção moral e educacional da 
nação. Portanto, é logo direcionada para os 
objetivos do Estado e incorporada à educação, 
que nela vai se afirmar. As mulheres, as 
cuidadoras, enquanto professoras, vão estudar 
psicologia, aperfeiçoando-se no papel de 
promotoras dos ideais educacionais brasileiros. 
Objetivava-se uma educação moderna, calcada 
nas descobertas da Psicologia acerca do 
desenvolvimento da criança e das diferenças 
individuais. Com isso, diversos espaços são 
abertos à psicologia, nos quais observamos uma 
grande presença feminina. Dessa forma, 
verificamos que as teses da Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro simbolizam o início 
de uma grande mudança de mentalidade, que 
possibilitaram uma significativa alteração no 
estatuto social da mulher, alavancada pela 
preocupação médica desta como educadora da 
família. Com um país em fase de completa 
reestruturação política, o pensamento acerca do 
lugar ocupado pela mulher na sociedade começa 
a ser repensado. Ela deixa de ser um simples 
adorno utilizado em restritas situações sociais, 
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um objeto passivo das intervenções masculinas, 
ou corpo parideiro dos herdeiros da família e 
passa a ser vista como sujeito essencial à nação, 
o alicerce de um novo país, o centro moral e 
unificador da família e do Brasil moderno que 
se intentava construir. Concluímos que a 
possibilidade da mulher atuar no campo 
educacional e o fato da Educação, à época, 
considerar a psicologia uma de suas bases 
científicas, permitiu às mulheres um novo 
campo de atuação profissional, ao mesmo tempo 
em que elas, por seu número e interesse, foram 
participantes ativos no processo de 
autonomização e institucionalização da 
psicologia. Isto pode ser verificado na 
composição das primeiras turmas dos cursos de 
psicologia, na participação feminina nas 
instituições pioneiras da psicologia, assim como 
nas primeiras gestões dos Conselhos 
reguladores da profissão. 
 
 

O CORPO E A AÇÃO EDUCACIONAL 
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Ao longo da história da Psicologia e de suas 
interfaces com a educação, o corpo vem 
recebendo cada vez mais atenção, uma vez que 
as práticas educacionais incidem-se sobre a 
ocupação do corpo no tempo-espaço definidos 
como escolar ou como aprendizagem. O 
objetivo desse artigo é observar como a 
perspectiva da abordagem corporal, como a 
Psicomotricidade Relacional, representa um 
avanço da práxis, ou seja, traz um esforço 
coerente entre teorias e práticas fundamentadas 
em certas linhas da Psicologia. Além disso, é 
preciso considerar que o campo do Teatro, seja 
como arte ou como educação, tem como 
principal área de trabalho, a interseção corpo e 
ação, logo, encontra apoio nas práticas 
psicomotoras, sobretudo considerando a 
Educação Infantil. Antes de se realizar uma 
discussão acerca do corpo na atualidade é 
importante lembrar a influência educacional dos 
séculos passados sobre ele. A possível liberdade 
corporal na educação, hoje, advém de toda uma 
história de renovações da pioneira disciplina 
rígida das escolas tradicionais. Para sintetizar 
essa perspectiva histórica das influências e 
transformações ocorridas ao longo dos séculos, 
foi tomada como base uma síntese da evolução 
da concepção infantil feita pelo historiador 

francês Áries, que de certa forma é uma crítica 
aos sistemas educacionais europeus. Na 
civilização medieval as crianças eram 
representadas como adultos em miniatura, 
indício da inexistência de uma diferenciação 
entre o ser adulto e a criança. Isso se tornou 
mais evidenciado, pela investigação histórica da 
evolução dos trajes, nas relações familiares 
(destacada nas correspondências da época), no 
estudo das brincadeiras, nas evidências do trato 
da sexualidade ou mesmo, na evolução da 
representação iconográfica das crianças. A 
partir do século XVII, algumas mudanças 
começaram a surgir. Há uma preocupação com 
a educação e moralidade das crianças resultando 
em uma diferenciação entre o infantil e o adulto. 
A criança passa a ser vista como inocente, pura, 
benévola, frágil, dependente, surgindo a partir 
dessas noções a necessidade de uma educação 
rígida que envolvia uma espécie de preparação 
para a vida, no intuito de preservação dessas 
características. Começou-se a acreditar que se as 
crianças não fossem educadas e vigiadas de 
forma severa, seriam corrompidas pela 
sociedade, mantendo-se, ainda, ignorantes. 
Como escreveu Áries no livro História Social da 
Família e da Criança, publicado no Brasil em 
1981: “Começou, então, um longo processo de 
enclausuramento das crianças (como dos loucos, 
dos pobres e das prostitutas), que se estenderia 
até nossos dias, e ao qual se dá o nome de 
escolarização”. Dessa forma passou a existir, 
pelas mãos dos religiosos e moralistas, a Escola 
Tradicional, um período preparatório para a 
vida. Em seu desenvolvimento metodologias 
positivistas vão sendo implementadas, com 
ênfase no esforço intelectual ou de 
memorização dos conhecimentos. A criança 
dessa escola vive em um sistema autoritário, 
dogmático, magistrocêntrico e conteudista em 
que a disciplina moralista e rígida esteve 
presente, assim como o excessivo controle 
corporal evidenciado pelos castigos e punições, 
deixando suas marcas indeléveis em toda a 
história da educação. A educação tradicional era 
feita pela disciplina dos corpos, através das 
regras de controle, suspensão de movimentos, 
punições, imposição de silêncio e de exercícios 
de repetição. Tudo isso teria levado a uma 
aprendizagem que pouco dizia da vida. Será que 
essa sistematização educacional ficou mesmo no 
passado? A Escola Nova de ideais pragmáticos 
investe no processo de conhecimento e, 
centrado na criança, busca o ser único que vive 
e relaciona-se com o mundo físico e social. 
Passa-se a conceder importância aos aspectos 
psicológicos, valorizando-se o corpo, a partir 
das teorias sobre o desenvolvimento infantil que 
surgem nos séculos XVIII e XIX. As atividades 
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físicas, o desenvolvimento motor e o corpo 
como um todo é entendido com novos valores: o 
físico e o mental tornam objetos de interesse do 
professor, dentro de toda uma gama de estudos 
científicos realizados. A Psicanálise de Freud 
particulariza o inconsciente e enfatiza a 
sexualidade infantil, demonstrando a 
importância dessa dimensão pulsional e afetiva 
na estruturação das personalidades. Advém 
desse entendimento, o respeito à dimensão 
sócio-afetiva considerada essencial à educação. 
A Escola Nova é sucedida por outras 
abordagens educacionais influenciadas pelo 
Interacionismo, evidente nas práticas 
educacionais contemporâneas. Toda a 
orientação pedagógica construtivista é marcada 
por uma dinâmica de participação ativa das 
crianças. Assim a escola deixa de ser, em certa 
medida, um espaço reservado da sociedade para 
ser uma forma de inserção sócio-cultural, deixa 
de ser lugar de repetição para se tornar, espaço 
de reconstrução de conhecimentos para todos, 
tornando-se, portanto, inclusiva. A necessidade 
de ação e de atividades de interação, abolidas na 
Escola Tradicional está presente na formação 
atual do sujeito, na busca de saberes, sem 
desconsiderar a dimensão do prazer. Em 
decorrência disso, a criança é vista como ser de 
movimento, rica em potenciais de 
desenvolvimento e aprendizagem. A infância é 
vista como uma fase de construção, a partir da 
interação com o meio sócio-cultural, através do 
contato com os múltiplos objetos de 
conhecimento na contemporaneidade. O brincar 
vai sendo estabelecido como atividade 
prioritária na descoberta de significados, na 
construção de conceitos, na solução de 
problemas. Diante de uma nova perspectiva 
educacional, aparece uma apreciação do corpo 
configurado a partir da noção de sujeito 
autônomo, expressivo, inaugurando-se uma 
proposta de novos espaços e recursos para o 
desenvolvimento dos potenciais humanos e 
corporais. Tais mudanças nas práticas 
educacionais incidiram sobre o corpo 
diretamente. Geraram uma amplitude na forma 
de concepção do corpo, na valorização 
educacional, na conceituação, como é o caso da 
visão trazida da Psicomotricidade, nos moldes 
de André Lapierre ou de Suzana Veloso Cabral. 
Nesses estudos trabalha-se com a dimensão da 
corporeidade, a partir do movimento, do corpo 
que se integra, age e expressa. Nessa ótica, o 
corpo é visto como a “base de mim mesmo” em 
três dimensões como descreveu Suzana Veloso 
Cabral no livro Psicomotricidade relacional – 
Teoria e prática clínica e escolar publicado no 
Brasil em 2001: instrumento da ação, 
instrumento do conhecimento, instrumento 

fantasmático e relacional. Não podemos 
esquecer que a prática da psicomotricidade 
educacional, a dimensão lúdico, ou o brincar no 
desenvolvimento cognitivo e sócio-afetivo, a 
prática de jogos dramáticos e espontâneos estão 
implicados na área do corpo. Desse modo, as 
práticas psicomotoras são profícuas nos 
contextos educacionais, auxiliando inclusive na 
abordagem da educação inclusiva, ou mesmo 
nas escolas de educação especial, onde aspectos 
patológicos quase sempre aparecem associados 
às construções psicomotoras. Há algumas 
ligações dessa abordagem com o Psicodrama, 
que devem ser melhor investigadas 
principalmente se essa abordagem for 
considerada em sua dimensão terapêutica como 
é, muitas vezes o caso da Psicomotricidade 
Relacional. Mesmo reconhecendo as profundas 
distinções entre essas metodologias, há um 
aspecto que as reúne: o corpo e sua 
dramaticidade, ou teatralidade com suas 
infindáveis formas de expressão consciente ou 
inconsciente, subjetiva ou interpessoal. No 
campo da Arte-Educação, por exemplo, essa 
dimensão específica, a Psicomotricidade 
Relacional, pode ser adequada às novas 
metodologias, ao se propor jogos sensoriais 
motores, jogos simbólicos e jogos de 
socialização que facilitam a elaboração de 
conflitos auxiliando, assim, no entendimento ou 
na possível superação de limites sócio-afetivos e 
cognitivos no próprio campo de ação dos 
chamados Jogos Dramáticos. A Arte-Educação, 
ou uma perspectiva educacional do Teatro, 
principalmente no que diz respeito às Artes 
Cênicas, está perpassada por um universo de 
construções corporais que visam a composição 
de partituras ou a criatividade gestual. A 
corporeidade explicitada nas ações teatrais 
explicita a dimensão psicofísica do sujeito no 
mundo e suas mais variadas formas de criação, 
reunindo as áreas do conhecimento antes 
separadas: Psicologia, Teatro e Educação. 
 
 
FUNÇÃO SIMBÓLICA: ELEMENTOS DE 
HISTÓRIA DE UM CONCEITO A PARTIR 
DA PSICOLOGIA GENÉTICA DE HENRI 

WALLON E JEAN PIAGET 
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Como explicar a capacidade humana de 
produzir e interpretar signos? Seria esta 
capacidade biológica ou geneticamente 
herdada? Ou ela adviria do fato de sermos seres 
socialmente constituídos e, portanto, o papel da 
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imitação e da internalização das formas 
simbólicas ser definidora dessa possibilidade na 
psicologia humana? À essa capacidade de 
representar, ou seja, a possibilidade de a psiquê 
humana re-apresentar um dado, evento ou 
estímulo experienciado anteriormente 
denominou-se - dentro das psicologias de matriz 
européia do início e meados do século XX - 
função simbólica. A Função Simbólica ou 
Função Semiótica (FS) foi, durante as décadas 
de 1930 e 1940, um dos conceitos fundamentais 
nas discussões e disputas teóricas entre os 
psicólogos Henri Wallon (1879-1962) e Jean 
Piaget (1896-1980). Embora ambos os teóricos 
tenham se utilizado do conceito com acepções 
muito próximas, divergiram quanto à explicação 
de sua origem e desenvolvimento. Além disso, 
os dois autores tentarão responder às questões 
acima à partir de uma nova matriz teórica: o 
interacionismo. Deste modo, cada qual a seu 
modo, irão Wallon e Piaget contribuir para a 
construção de uma perspectiva psicológica que 
transcenda os aspectos biológicos e sociais, 
embora fundado nestes âmbitos. O presente 
trabalho busca retraçar as origens do uso do 
conceito Função Simbólica à partir das 
apropriações e utilizações que dele fazem as 
teorias psicogenéticas de Wallon e Piaget. 
Procura-se levantar novos elementos para a 
compreensão das interlocuções e construções 
teóricas que se relacionem com o conceito FS, 
constituindo-se assim num esboço de 
historiografia conceitual. A relevância de tal 
discussão encontra-se na própria FS e nos 
fenômenos psicológicos que ela busca retratar, 
identificados por inúmeros autores, mesmo na 
contemporaneidade, como centrais nas 
discussões sobre o propriamente humano: a 
capacidade de simbolizar e interpretar signos e 
demais objetos semióticos. A partir da leitura e 
análise dos livros “Do ato ao pensamento” de 
Wallon e “A formação do Símbolo” de Piaget, 
procura-se identificar quais concepções de 
representação e como cada autor descreve e 
analisa a temática do nascimento do símbolo. 
No livro “Do ato ao pensamento”, Wallon 
procura apresentar sua teoria sobre a transição 
entre a ação ou movimento que, do ponto de 
vista genético tem seus primórdios nos reflexos 
e movimentos involuntários, para o pensamento 
ou a idéia. Nos dizeres de sua síntese dialética 
“Entre o ato motor e o pensamento a evolução 
se explica simultaneamente por oposição e pelo 
mesmo”. Ou seja, a partir de uma matriz 
dialética materialista e histórica, indispensável 
para que compreendamos o pensamento de 
Wallon, ato motor e pensamento são 
simultaneamente ponto de origem e de 
diferenciação. O percurso do ato ao pensamento 

é marcado por contradições e antagonismos. 
Inicialmente o ato é sincrético, indiferenciado 
com a situação na qual opera. Aos poucos, no 
entanto, vai ganhando proficiência no uso do 
espaço circundante a ponto de poder resolver os 
novos problemas que possam lhe advir. No 
entanto, o bebê humano, nasce em um ambiente 
lingüístico, onde a linguagem, que se dá no 
campo da representação, é objeto de trocas 
expressivas, comunicação. Ato motor, 
proficiência no uso do espaço concreto, gesto, 
simulacro, imitação, proficiência no uso dos 
signos e sua correta utilização no espaço mental, 
representação mental ou pensamento. Eis os 
elementos que se seguem e se intercalam, 
segundo a proposta de Wallon, não 
propriamente em uma seqüência linear, para a 
passagem entre um mundo e outro. Entre um e 
outro há oposição e nascimento. É preciso 
lembrar que esta seqüência não é fortuita, é 
gerida pela organização biológica e psicológica 
geral. Responde a uma maturação orgânica e 
busca, em cada momento, a formação da pessoa; 
trata-se de uma psicogenética. Já no livro “A 
formação do símbolo na criança”, Piaget 
procura dar prosseguimento aos seus trabalhos e 
à sua tese de que há uma seqüência, uma 
continuidade genética entre o ato motor e o ato 
representativo e que este último só pode chegar 
a ser o que é – modalidade da função semiótica 
– por ter passado através de um longo processo 
de desenvolvimento marcado pelos invariantes 
funcionais do desenvolvimento intelectual ou da 
Inteligência: Adaptação, Organização e 
Equilibração. Para demonstrar sua tese Piaget 
irá utilizar-se da Imitação, do jogo e do sonho, 
melhor dizendo, da descrição e análise da 
psicogênese da Imitação, do jogo e do sonho. 
Através de inúmeras observações 
minuciosamente registradas do desenvolvimento 
de seus três filhos (Lucienne, Jacqueline e 
Laurent), Piaget procura demonstrar a 
preparação, por parte dos comportamentos 
próprios do estágio Sensório–Motor, dos 
comportamentos próprios da função simbólica. 
Assim, para Piaget, há uma perfeita 
continuidade entre ato motor e ato mental, 
preparação do segundo através do primeiro. 
Pode-se perceber que ambos dão uma grande 
importância para os comportamentos e para a 
gênese da função simbólica. Verifica-se, no 
entanto, que o conceito utilizado é o mesmo mas 
a simples transposição poderia incorrer em uma 
falsa impressão de equivalência entre as duas 
teorias. Na verdade, o maior desafio do trabalho 
histórico é a reconstituição dos intercâmbios 
teóricos e das situações sociais concretas que 
possibilitaram a cada um dos autores a 
apropriação e produção do conceito Função 
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Simbólica. Trata-se da reconstrução da “teia de 
relacionamentos” que possibilitou essa 
apropriação/produção. Até o momento, fora a 
filiação do termo com a escola funcionalista 
européia que descrevia os comportamentos e 
manifestações humanas com base na concepção 
de que todas elas obedecem a uma lógica que 
visa a manutenção da espécie, temos conseguido 
retraçar os embates teóricos entre Piaget e 
Wallon que culminaram na publicação dos dois 
livros supra-citados. O presente trabalho traz, 

deste modo, um viés da historiografia 
internalista na medida que procura retraçar o 
campo teórico de uma dada época através do 
olhar para as produções teóricas e reflexões 
“internas” à disciplina e à temática discutida. 
Nossa investigação quer contribuir com um 
possível esboço da história da apropriação e 
produção deste conceito devendo ser 
necessariamente completada e discutida por 
outras construções conceituais próprias da 
historiografia da psicologia contemporânea. 
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Por que o corpo? Pelos corredores e quartos de 
um hospital lá ando eu a ouvir corpos. Meu 
trabalho cotidiano consiste em tentar ouvir 
corpos que falam, choram, gritam, adoecem, 
desesperam-se, contorcem-se, corpos que 
tentam nascer e corpos que se deixam morrer. 
Ao iniciar um trabalho como psicóloga em um 
hospital da mulher, surgiram mais dúvidas do 
que alentos, tempestades do que calmarias. O 
corpo muitas vezes se mostrava indecifrável 
para um “escutador de palavras”, a mente se 
mostrava bem diferente da dos livros ou das 
clínicas “psi”. É neste contexto, pois, que me 
proponho a pensar o corpo. Num território em 
que a afetação com estes corpos veio 
intensamente, e me transforma a cada momento. 
Mulheres em busca do pedaço do corpo perdido, 
mulheres carregando dois corpos em si, 
mulheres quase se esvaindo para salvar um 
corpo que ainda não conseguiu nascer... Deparo-
me com uma questão: o que nos faz vivos e 
quais as potências e os limites do nosso corpo? 
A morte ali também me faz pensar a vida. Os 
corpos aparentemente pacíficos e pacientes 
agem de forma avassaladora, na sua quietude, 
inquietam. Mas que corpo é este que habita o 
hospital hoje? Corpo deitado, “apacientado” e 
imóvel...uma contradição aparente quando 
pensamos a velocidade dos corpos no 
contemporâneo. Corpos velozes, alongados, 

ágeis, que, apesar do constante movimento, 
parecem estar estacionados. Os corpos no 
hospital estão “parados” e é assim que se espera 
que estejam quando se cria esta imponente 
máquina de “curar” e fabricar doentes. Lugar 
grandioso, de saber, almejado por muitos 
profissionais e também tomado por novas 
tecnologias tão “desejadas” pelos pacientes com 
a promessa de cura que elas oferecem. 
Adentrando o hospital percebem-se corpos 
deitados, igualados, numerados. À espera do 
médico, do resultado dos exames, dos 
procedimentos. Às vezes à espera da alta, por 
vezes, da morte. Corpos separados de tudo, do 
cotidiano, de suas vidas. São todos iguais, já que 
“perdem” toda sua história e experimentam um 
novo modo de ser: paciente. Além do mais, 
solitários. Na verdade, nem tão sós, 
acompanhados por diferentes profissionais de 
especialidades diversas e novos equipamentos 
da mais alta tecnologia. Cada um olha uma 
parte. Tudo está fragmentado: o paciente de seu 
mundo, seu corpo, o tempo e o trabalho dos 
profissionais. Mas estes inúmeros profissionais 
não só olham as partes do corpo-paciente. 
Também as manipulam, mexem e remexem com 
seus aparatos e recursos diversos. E também não 
só olham com seus próprios olhos, mas sim 
através da tecnologia visual, das “máquinas-
olhos”, exames. A partir dessas tecnologias, 
passa-se a explorar o antigamente obscuro 
interior do corpo. Este se abre totalmente ao 
olhar e à manipulação sem limites do outro. 
“Assujeitado”, dobrado nessa relação de 
dominação que se estabelece, o corpo está 
entregue ao outro. Assim, ao entrar no hospital, 
este abre mão de sua história, e as pessoas se 
vêem desconectadas de seus próprios corpos. 
Nessa individualização dos corpos que se 
produz contemporaneamente, na qual cada um 
carrega seu corpo e carrega seu eu, nada mais 
lhes resta do que entregar-se ao outro, aos 
médicos, à equipe de saúde. De que corpo afinal 
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estamos falando? O hospital então oferece um 
espaço de encontro, ou é o próprio corpo que 
vai de encontro aos demais, produzindo os 
corpos-doentes-pacientes. Podemos dizer que o 
hospital dobra os corpos e os produz doentes, 
pensando o conceito de dobra de Deleuze, numa 
coextensão do dentro-fora. Para Espinosa os 
corpos se fazem no encontro, estão sempre em 
constante produção, e são modos de existir de 
uma única substância infinita e informe: Deus. 
Mas um Deus imanente que só produz aquilo 
que também nele existe, não está acima. Há 
assim um plano pré-individual, informe que 
forma tudo. Isso nos iguala a qualquer ser no 
mundo, já que somos constituídos a partir de 
atributos e modos da mesma substância. Nós, 
seres humanos, somos constituídos por dois 
atributos: pensamento e extensão, ou seja, a 
alma, que é um modo do pensamento, e o corpo 
que é um modo da extensão. Não há hierarquia 
entre estes, relação de causa ou de dominação. 
Corpo e alma têm autonomia, andam 
paralelamente; o que ocorre a um, acontece 
também ao outro. Não se separa aquele que 
pensa daquele que age. Espinosa propõe então 
tomar o corpo como modelo. Pergunta-se: o que 
pode o corpo? E nesta pergunta considera que a 
potência do corpo está para além do nosso 
conhecimento, e a força da alma também 
ultrapassa nossa consciência. Concebe então a 
essência do corpo a partir de sua potência, 
própria ao corpo. A essência do ser é definida a 
partir de um estado: o poder de ser afetado. Esse 
poder é preenchido por afecções, ou seja, o 
corpo se faz potente ou impotente a partir das 
relações com outros corpos, outros modos. 
Podem assim, constituírem-se como bons ou 
maus encontros a partir da potência que aquele 
encontro produz ou não, do quanto compõe 
conosco ou nos decompõe. As paixões tristes 
seriam aquelas nas quais além de estarmos 
desapropriados de nossa potência no encontro, 
nos decompomos. É nos encontros que nos 
produzimos. O mesmo vale para a alma, já que 
funcionam num paralelismo. Esta seria a idéia 
do corpo, a consciência que temos dele. No 
hospital, os encontros são marcados pela 
fragmentação, especialização, e pela tecnologia. 
Encontros marcados pela concentração de saber 
que suas arquiteturas impõem, pelo saber que 
está localizado na medicina. O corpo-paciente 
nada sabe sobre si, está destituído de si mesmo. 
Uma relação bastante díspar, na qual os 
pacientes tendem a ser sugados de sua potência, 
dominados pelas paixões tristes. Não há uma 
abertura para a potência que um encontro pode 
ter, no sentido da composição e da afirmação da 
vida. Espaço surdo produzindo a sensação de 
ser um espaço marcado de desencontros. Um 

paradoxo num espaço que se diz lutar pela vida 
e produz tanta despotencialização, tantas 
mortes. Neste sentido, podemos pensar o 
adoecimento, o processo de adoecer, como uma 
expressão desse corpo-alma, como uma 
possibilidade de manifestação. O adoecer não 
como uma entidade ‘doença’, mas como um 
processo que se produz neste encontro com o 
hospital. O corpo ali aparentemente 
despotencializado tem sua força. Resiste e 
insiste em se expressar. Aí está a potência do 
corpo, com seu adoecer ele questiona, inquieta, 
problematiza. Não buscamos aqui então uma 
recusa ao sofrimento, e tampouco seu 
enaltecimento, mas sim encará-lo de frente, 
deixar-nos atravessar pelo que ele produz. 
Pensar assim sobre o quanto o adoecimento, ao 
ser concebido como uma forma de expressão, é 
potente e resiste às formas instituídas, 
formatadas do hospital. O quanto este corpo 
resiste e produz afecções num espaço tão 
asséptico de afetos. A fraqueza do corpo aqui é 
sua forma de resistência. O corpo, sem estar ao 
mero acaso dos encontros, e buscando um 
conhecimento sobre o que para si são bons e 
maus encontros, pode assim ampliar sua 
potência ao máximo. Nesse sentido propomos 
pensar uma ética da vida, ética do corpo. Esta 
não no sentido de uma moral transcendente que 
nos dita normas, mas de um modo de vida que 
busca a potência, a firmação da vida. Considerar 
a potência do corpo é positivá-lo, é respeitar e 
apostar na expansão da vida como um modo de 
existência. Buscar formas de expandir ao 
máximo minha potência e a potência do outro. 
Esse é o homem livre, aquele que conhecendo a 
si e aos outros, pode expandir ao máximo sua 
potência. Relações de composição em lugar de 
relações de dominação. Buscar fazer do hospital 
um espaço de produção de saúde, de expansão 
da vida efetivamente, e não somente de morte. 
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Nosso trabalho pretende discutir as relações 
entre o fenômeno da medicalização na 
atualidade e as diferentes formas pelas quais o 
sujeito se relaciona com seu corpo, tendo como 
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base a sociedade de consumo que, com suas 
normas, valores e parâmetros, aponta mudanças 
em velocidade acelerada e nos impele a 
acompanhar estas transformações com a mesma 
rapidez. Buscamos as novidades mais recentes, 
os produtos de última geração, as roupas da 
moda ou a dieta que prometa resultados 
eficientes em menor tempo, entendendo o nosso 
corpo como um veículo que atende 
adequadamente o aparato tecnológico de cada 
dia. Alimentada por esta lógica, a preservação 
da saúde e do corpo devem ser assumidos 
integralmente por cada sujeito que, buscará 
através do consumo, uma vida saudável e feliz. 
O mercado, das mais diferentes maneiras, 
oferece uma gama de produtos, dentre eles o 
medicamento, que promete manter os sujeitos 
imunes às vicissitudes da vida. Ao adquirir um 
determinado medicamento, moldamos os nossos 
corpos e mentes, acreditamos nos tornar fortes 
frente as situações do nosso cotidiano. 
Entendemos que o medicamento representa o 
resultado de um somatório de substâncias 
salvadoras, quase mágicas, que indicam os 
caminhos corretos para a nossa vida. Parecer 
saudável - belo, magro, jovem e feliz - é uma 
das muitas exigências que se tornam mais fáceis 
quando auxiliada por produtos farmacêuticos. 
Vivemos sob o primado da aparência e do 
sucesso a qualquer preço e, desta forma as 
pessoas buscam acoplar signos visíveis de 
felicidade e saúde a seus corpos, inaugurando 
uma estética da mercadoria humana. O 
medicamento funciona magicamente sobre o 
corpo entendendo o mesmo como um ente que 
pode ser administrado, manipulado e regulado. 
Os medicamentos, legitimados pela ciência e 
identificados com o progresso, são vistos como 
instrumentos dotados de divindade e eficácia. 
As dificuldades da vida passam a ser 
consideradas problemas médicos e o nosso 
corpo passa a ser visto como instrumento único 
e absoluto na busca de soluções para as questões 
cotidianas. Acreditamos que cada momento 
histórico, cada sociedade, coloca em 
funcionamento algum modo de subjetivação, 
não sendo possível compreender as formações 
da subjetividade de maneira deslocada das 
formações sociais nas quais estas se constituem. 
O surgimento cada vez mais significativo das 
tecnologias associadas à biotecnologia, no que 
diz respeito às experiências corporais dos 
homens e mulheres contemporâneos, anuncia 
assim, não apenas uma diferente forma de lidar 
e/o corpo, mas sobretudo, novas maneiras de ser 
e estar no mundo. Podemos dizer que o 
desenvolvimento desenfreado da tecnologia, a 
lógica que permeia a chamada cultura do 
consumo e a bisca frenética pela felicidade, 

transformada no grande dever moral da 
atualidade, parecem atuar diretamente sobre o 
corpo e sobre a relação que os sujeitos 
contemporâneos estabelecem com o mesmo. 
Nossa cultura, regida pelo novo capitalismo 
mundial, é propulsora de novas demandas 
subjetivas, parece que ao fabricar novas 
mercadorias necessariamente fabrica novos 
modos de existência. Neste contexto, o corpo 
torna-se objeto de intervenção e sustentáculo 
primordial dos interesses da produção 
consumista que visa a acumulação ilimitada de 
capital, característica de nossa época. O 
impressionante avanço das tecnologias e 
técnicas colocam a disposição dos corpos os 
mais diversos aparatos: medicamentos de toda 
sorte, aparelhos para o prolongamento da vida, 
apêndices e próteses, até mesmo substâncias 
variadas que prometem desde o retardo do 
envelhecimento até a possível escolha do sexo 
do seu filho. O corpo contemporâneo parece 
caracterizar-se como sendo aquele em que os 
limites do tempo devem ser banidos, convertido 
em uma busca absoluta da juventude e porque 
não dizer de todo um referencial identitário que 
prega o bem-estar permanente como receita de 
felicidade. Os medicamentos são exemplares 
desta lógica, uma vez que a publicidade os 
oferece sempre direta ou indiretamente, como 
propiciadores de felicidade e bem-estar. A saúde 
perfeita, no mundo pronto em traficar 
intimidades, deixa de ser uma utopia e se torna 
uma possibilidade através do consumo dos 
maravilhosos medicamentos disponíveis no 
mercado. São fórmulas oferecidas em lindas 
cápsulas em caixas sedutoras que, maciçamente 
introduzem no imaginário social a ânsia pela 
perfeição estética, pela felicidade e pelo 
sucesso. Os medicamentos facilmente se 
transformam em elementos mágicos, utilizados 
ao menor sinal de angústia, tristeza ou qualquer 
desconforto psíquico. Tentar moldar o corpo 
contemporâneo com base na era da velocidade 
performática, parece representar o movimento 
de buscas por um excesso que extrapola as leis 
ordinárias da natureza. Deslizando no mundo do 
instantâneo, das próteses, do virtual, do 
consumo, da compulsão, da medicalização, o 
homem contemporâneo se depara diante da 
impossibilidade de escolher de forma autêntica 
o seu modo de viver, tornando-se refém de um 
processo de vitimização generalizada. 
Convencido de que seu próprio corpo limitado e 
finito, não é o suficiente para cumprir as 
performances impostas pela cultura, assim como 
não é capaz de lidar como os imprevistos de sua 
própria vida, o homem acredita necessitar, de 
forma imperativa e urgente, do suporte de 
algum aparato técnico a ser consumido, a 
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qualquer momento que achar conveniente. O 
desprazer, o incômodo, o cansaço, o mal-estar... 
Enfim, qualquer negação que se interponha a 
uma vida de infinitos prazeres deve ser 
rapidamente aniquilada: os indivíduos se tornam 
cada vez mais intolerantes diante de qualquer 
ameaça de desconforto. Nesse contexto, os 
medicamentos são anunciados como 
mercadorias propiciadoras de prazer, para que 
os indivíduos possam aproveitar intensamente 
todos os momentos da vida. Os remédios, no 
imaginário popular, se tornam subsídios para 
que os indivíduos possam viver melhor e com 
prazer todas as situações de seu cotidiano. 
Assim, nos parece que as respostas imediatas 
que cauterizam os sofrimentos, a velocidade 
com que somos impelidos a corresponder papéis 
e demandas em nossas vidas que 
compulsoriamente nos atinge, a objetificação 
das relações humanas, a cultura do consumo que 
tenciona as novas subjetividades do nosso 
tempo, a estetização do cotidiano e a 
valorização do individualismo, com a cultura do 
narcisismo exacerbado são fatores que fornecem 
concretude o que chamamos de uso abusivo de 
medicamentos na atualidade. Reconhecemos os 
necessários avanços da medicina, apenas 
tentaremos apontar suas limitações e sua 
tendência ao reducionismo da experiência 
humana a uma causalidade química. Trata-se de 
tematizar o aprisionamento quase total da vida 
nas malhas de uma lógica técnica que pretende 
entender o humano por princípios deterministas. 
Trata-se de problematizar nosso campo de 
práticas e saberes que, no seu modo de 
funcionar, vêm produzindo no contemporâneo a 
medicalização da vida. 
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Tendo como objetivo apreender imagens do 
corpo de épocas e lugares diferentes, foi 
realizada uma pesquisa em obras de literatura: 
utopias, peças teatrais, livros de aventura e 
romances. O critério de seleção das obras foi a 
presença, na narrativa, de uma sociedade 
fictícia. Em cada texto, buscou-se a significação 
imaginária social do corpo humano tal qual 
apresentada pelo autor. O método foi a análise 
do discurso, aqui definida como a conjugação e 
articulação de dois procedimentos analíticos: (a) 
procura das condições de produção do 
discurso, que foi feita estudando-se fatos 
biográficos referentes ao autor e informações 

sobre sua época e o lugar em que a narrativa foi 
produzida; (b) análise do texto, buscando-se 
diretamente na língua, por meio do termo-pivô 
corpo ou em menções explícitas ao corpo, 
seqüências discursivas que apontavam as 
imagens corporais construídas pelos autores. Na 
escolha desse método, teve-se como principal 
referencial teórico as noções de domínio social-
histórico e significações imaginárias sociais do 
filósofo grego Cornelius Castoriadis. Esse autor 
aponta a necessidade de se considerar, em uma 
pesquisa, a dimensão imaginária do tema em 
apreço e a dimensão determinista que opera 
mediante noções postuladas como distintas e 
definidas (elementos, classes, propriedades, 
relações, categorias, etc.). Os resultados da 
análise do discurso apontaram, em fragmentos 
discursivos, imagens do corpo que foram 
contrapostas a informações sobre o autor e sua 
época. (a) A imagem do corpo virtuoso foi 
encontrada na utopia A Cidade do Sol, de 1602, 
sociedade ideal criada por Tommaso 
Campanella (1568-1639), frade dominicano 
nascido na Calábria. O corpo imaginário é 
andrógino – todos com a mesma roupa - e 
virtuoso, em especial o das mulheres que 
cumprirão a obra religiosa da geração de filhos. 
O corpo virtuoso aparece também na obra 
Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift (1667-
1745), publicada em 1726. O autor, de origem 
inglesa, nasceu na Irlanda, Foi clérigo da Igreja 
Anglicana. (b) A imagem do corpo do mal pode 
ser vista em A Tempestade, de Shakespeare 
(1564-1616), peça teatral publicada em 1611. O 
corpo descrito é o do escravo de Próspero, 
Caliban (um anagrama de canibal). É mostrado 
como um filhote de demônio, selvagem, bronco, 
disforme. Sua feiúra e desproporção parecem 
legitimar sua escravidão e atestam sua maldade. 
Ele é o mal, contraposto a Ariel, personagem 
leve, etéreo, obediente, que é o bem e o 
emissário dos deuses. (c) A imagem do corpo 
velado encontra-se na utopia Nova Atlântida, de 
Francis Bacon (1561-1626), obra publicada 
postumamente, em 1627, na Inglaterra. Numa 
seqüência discursiva, que se reporta à Utopia de 
Thomas More, o relato sobre leis e costumes 
matrimoniais na Nova Atlântida pretende 
mostrar uma prática libertadora. Mas mostra 
como é velado, para o futuro cônjuge, o corpo 
consorte. Outra seqüência apresenta o corpo do 
poder. O trajar o vela, mas, sobretudo, expõe a 
posição social do personagem. (d) A imagem do 
corpo asqueroso encontra-se em Viagens de 
Gulliver. O asco de Swift pelo corpo humano e 
seus excrementos pode ser interpretado como 
problema de ordem pessoal, como o fez o crítico 
literário George Orwell, que imaginou Swift um 
impotente que nutria um fascínio mórbido pelo 
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corpo humano. Mas pode ser visto também 
como uma questão social. Glendinning, biógrafa 
de Swift, se debruça sobre a vida celibatária do 
autor das Viagens de Gulliver e seus cuidados 
com a limpeza e a higiene do corpo. Lembra 
que, no Reino Unido de então, muitos homens, 
por temor às doenças venéreas, viviam solteiros. 
(e) Imagens de corpos reais estão presentes em 
As Minas de Salomão, do escritor inglês Henry 
R. Haggard (1856-1925), obra publicada em 
1885, que traz duas descrições do corpo real, 
uma do rei legítimo (Umbopa) e outra do 
usurpador (Tuala). São descrições que lembram 
a distinção entre o corpo virtuoso e o corpo do 
mal apontadas anteriormente. Aqui, o bem é 
alto, belo e harmonioso. O mal é gigantesco, 
repulsivo, feio, sensual, aleijado. (f) A imagem 
do corpo involuído surge em A Máquina do 
Tempo, do inglês H. G. Wells (1866-1946), 
livro de aventuras, publicado em 1895. O 
viajante do tempo chega ao séc. 802.701 e 
encontra a raça humana dividida em duas, com 
os corpos diminuídos: os Elois, criaturas belas, 
graciosas, franzinas, delicadas e pouco 
inteligentes; os Morlocks, simiescos, de 
brancura cadavérica, flácidos, repulsivos, 
encurvados, de odor nauseabundo, pegajosos, 
além de pérfidos. Novamente, o corpo do bem é 
belo e o do mal é feio. Wells deriva do 
darwinismo social, escola de pensamento 
bastante influente no final do séc. XIX, a 
possibilidade de diferenças entre classes 
tornarem-se diferenças físicas. Considerada 
racista, eurocêntrica e sem legitimidade 
científica, essa tese foi abandonada no final da 
Segunda Guerra Mundial. (g) A imagem do 
corpo uniforme é apresentada criticamente por 
Evgueny Zamiatin (1884-1937), escritor russo. 
No seu livro Nós, escrito entre 1919 e 1921, 
com muita ironia, critica os rumos da Revolução 
Russa que, entretanto, ainda apoiava. Num 
mundo utópico uniformizado, em que todos 
moram em apartamentos transparentes, 
absolutamente iguais, vestem roupas iguais, 
desaparece o corpo individual, que se perde no 
corpo social. (h) A imagem do corpo 
hierárquico é encontrada em Admirável Mundo 
Novo, do inglês Aldous Huxley (1894-1963), 
utopia publicada em 1932. Há uma coincidência 
perfeita entre a casta a qual um indivíduo 
pertence e sua aparência física: os alfas são 
belos, altos e muito inteligentes; os betas bem 
aparentados; os gamas pequenos e um tanto 
estúpidos; os deltas pequenos, meio 
monstruosos e bastante imbecis; os ípsilons 
monstros semelhantes a semi-abortos. Os 
primeiros têm as funções de liderança, direção e 
decisão; os últimos, as funções mais 
subalternas. Todos têm o físico criado para o 

trabalho que executam. (i) A imagem do corpo 
ideal foi concebida por Antoine de Saint-
Exupéry (1900-1943), escritor francês, em O 
Pequeno Príncipe, publicado em 1943. Nessa 
época em que escreveu o livro, o autor servia 
como piloto nas forças aliadas, combatendo o 
avanço nazista. Toda a sua obra, especialmente 
O Pequeno Príncipe, é marcada por um forte 
idealismo que subordina todos os atos ao ideal 
moral do cumprimento do dever. A imagem do 
corpo ideal aparece em seqüência discursiva que 
se refere ao momento que antecede à morte do 
pequeno príncipe que decidira voltar a seu 
planeta pois se tornara consciente de seu dever 
para com a sua rosa. Seu corpo é apenas uma 
carcaça sem importância, pesada, que deve ser 
deixada para trás. (j) A imagem do corpo 
produzido é vista em Walden II, uma utopia 
publicada logo após o término da Segunda 
Guerra Mundial, em 1945, escrita pelo 
psicólogo comportamentalista norte-americano 
Burrhus Frederic Skinner (1904-1990). A obra 
traz a proposta de uma sociedade dirigida por 
uma vanguarda de cientistas, regida por 
princípios behavioristas (condicionamento 
operante e reforço) e voltada para a igualdade 
de direitos individuais. A imagem do corpo 
reflete a desejada igualdade de direitos. Mas, 
sendo um corpo jovem, saudável, capaz de 
executar qualquer movimento, é também o 
corpo ideal para o trabalho. (k) A imagem do 
corpo condenado foi concebida em O macaco e 
a essência, outra utopia negativa de Aldous 
Huxley (1894-1963), escrita em 1949, quando o 
autor inglês estava radicado nos Estados 
Unidos. O livro está fortemente marcado pelo 
pós-guerra. Irônico e mordaz, critica a ciência e 
a tecnologia modernas. Abre-se, nas palavras de 
Huxley, com “um grito sufocado [que] anuncia 
a morte, por suicídio, da ciência do século XX”. 
Passa-se na Los Angeles de 2018, no pesadelo 
pós Terceira Guerra Mundial. Predomina, então, 
o culto ao diabo, com sacrifícios de crianças 
deformadas. As significações imaginárias do 
corpo o mostram como contaminado pela 
radiação, doentio. O da mulher, em especial, é 
como um vaso satânico, gerador de monstros 
repugnantes. São corpos condenados, que 
necessitam ser totalmente controlados. (l) A 
imagem do corpo exposto está em obra recente. 
Entremeando cenas fantásticas, o corpo 
apresentada por Mia Couto (1955-), escritor 
moçambicano, é explícito, como se vê em 
seqüências discursivas retiradas de O Último 
Voo do Flamingo, livro publicado em 2000. 
Seja o corpo feminino de Ana Deusqueira ou de 
Temporina, ou o corpo masculino, do velho 
Sulplício, o pai do narrador, ele é exposto 
abertamente. Está-se longe das imagens do 
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corpo virtuoso ou do corpo velado. A busca 
dessas imagens do corpo, retiradas de uma dúzia 
de textos literários, sugere que elas são muitas e 
que refletem a época em que surgiram. As 
primeiras apontadas são fortemente marcadas 
por posições morais e/ou religiosas e 
reproduzem a estrutura social em que nasceram, 
a do poder absoluto ou aristocrático. As do séc. 
XIX têm a ver com certa soberania imperial. As 
do início do séc. XX com o temor do 
totalitarismo e com a industrialização. As do 
pós Segunda Guerra Mundial, com o embate 
entre ideologias. Além disso, vê-se que as 
imagens mudam. O corpo é diferente, em cada 
época e lugar. Mas, todas as significações 
imaginárias dele, de certa forma, persistem, 
mascaradas ou reduzidas pelas novas 
significações. Persistem, criam realidades, criam 
corpos. Vejam-se, por exemplo, os lugares 
sociais reais/imaginários ocupados pelos corpos 
altos, belos, produzidos, nos textos revisados e 
na vida real. 
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O corpo, atualmente, tem sido valorizado como 
referente identitário e como importante local de 
investimento pessoal. Este panorama é 
relacionado à grande atenção que temas como 
saúde e qualidade de vida ganham, visto que 
pelo corpo é possível demonstrar o tratamento 
oferecido ao mesmo, de modo a mantê-lo dentro 
dos padrões considerados da boa saúde e 
qualidade de vida. Alguns autores relacionam a 
promoção da importância do biológico ao 
surgimento do mito cientificista que reorganiza 
o lugar ocupado por valores coletivos 
relacionados às instituições, como os valores da 
política e da religião, e acrescenta os valores 
ditados pela ciência. A deflação do espaço 
ocupado pelos valores tradicionais pode ser 
relacionada ao surgimento do capitalismo 
altamente flexível que preza o curto prazo e 
acaba por interferir também nos 
relacionamentos sociais, de forma que ao 
favorecer a construção de relações de curto 
prazo a formação de valores que necessitam de 
tempo para consolidação é dificultada. Além 
disso, as características contemporâneas atuais 

como o narcisismo, hedonismo e consumismo 
exercem importante papel. Porém, apesar de 
serem características marcantes, não devem ser 
consideradas como formadoras últimas do 
caráter pessoal, pois não são determinantes 
como podem parecer. O hedonismo, por 
exemplo, é muitas vezes deixado de lado para o 
cumprimento de projetos a longo prazo que 
podem pedir a privação do prazer instantâneo. A 
ciência aparece com grande importância, sendo 
capaz de ditar estilos de vida justificados pelos 
conhecimentos científicos. Ela reordena os 
valores coletivos tradicionais, de modo que 
estes ainda existem, porém em conformidade 
aos seus valores. Todo este cenário traz de volta 
a biopolítica, que já fez parte da história da 
humanidade durante a formação dos Estados 
Nacionais e das classes burguesas, trazendo 
consigo a biossociabilidade, formadora de 
bioidentidades e grupos sociais baseados no 
físico. A ênfase na saúde e na qualidade de vida 
transforma-as em meio e final das ações 
pessoais de modo que a vida deve ser regrada e 
autônoma, com determinados estilos de vida. 
Além disso, surgem novos parâmetros de 
méritos e valores, baseados em regras de 
higiene e modos de ocupar o tempo. A atenção 
dispensada ao corpo ainda reflete no surgimento 
e aumento considerável nas formas de tratar e 
modificar o corpo. Apesar de estas 
características contemporâneas serem a primeira 
vista negativas, deve-se considerar o lado 
positivo desta nova forma de subjetivação 
relacionada ao físico. Estas mudanças podem 
dar à pessoa a capacidade de formar seus 
próprios pensamentos e opiniões sem se guiar 
apenas pelo discurso coletivo, assim como 
também podem levar à apatia e ao vazio 
intelectual. Elas trazem ainda uma capacidade 
de assumir comportamentos de modo a viver 
melhor, concedendo ao outro o mesmo direito e 
poder. Essa autonomia sobre si deriva de uma 
resistência ao poder e de inovações nas formas 
de subjetivação. A resistência ao poder surge 
em um fenômeno contrário ao ideal de busca de 
prazer sensorial imediato e inconseqüente e 
resulta em um autogoverno, de modo que se 
volta ao que pode ser controlado - como o 
equilíbrio e o controle físico-mental - e ao 
ganho de memória pelo corpo. Quanto às 
inovações, estas ocorrem quando, ao trazer o 
corpo para o primeiro plano, as diferenças 
físicas mostram-se como formas diferentes de 
existir e as novas experiências corporais 
reescrevem o que antes era determinante de 
normalidade, criando pequenos padrões de 
normalidade no lugar de um único grande 
conceito, aumentado a consciência das pessoas 
de que estas não devem se satisfazer com os 
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ideais dominantes de felicidade sensorial e 
sentimental. Feito todo esse trajeto sobre alguns 
aspectos referentes à corporeidade 
contemporânea é possível reconhecer uma 
tendência social de tratar o corpo, que culmina 
em uma demanda da sociedade por profissionais 
capazes de lidar com essa questão, baseando-se 
em conhecimentos científicos. Originam-se, 
então, cursos universitários a fim de cumprir 
essas necessidades. Dentro deste estudo, as 
graduações escolhidas para representar esse 
cenário são dois cursos da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidade, da Universidade de São 
Paulo: Ciências da Atividade Física e Têxtil e 
Moda. A escolha destes justifica-se por seus 
objetivos, e pelas habilidades esperadas dos 
futuros profissionais formados: um profissional 
capaz de trabalhar nas áreas da atividade física, 
buscando a melhoria da qualidade de vida e a 
promoção da saúde; e um profissional capaz de 
trabalhar sobre a produção têxtil, com pesquisas 
tecnológicas e estéticas produzindo 
conhecimentos aplicáveis, através da indústria 
têxtil e do vestuário, respectivamente. O 
objetivo do presente estudo, situando os 
referentes corporais que tendem a predominar 
na sociedade contemporânea, é identificar e 
compreender tanto a representação, quanto as 
vivências de corpo, dos estudantes destas 
graduações. 
Como procedimentos, foram realizadas seis 
entrevistas semi-estruturadas com três 
estudantes de cada curso. Os entrevistados 
foram selecionados através de um questionário 
que indagava sobre quem seria representante da 
turma, aplicado dentre a classe que, na época, 
cursava o terceiro ano da graduação. Feitas as 
entrevistas passou-se ao trabalho de transcrição, 
análise e elaboração da discussão, com a 
identificação de unidades temáticas 
reconhecidas através de uma perspectiva de 
inspiração fenomenológica. Quanto aos 
resultados foram encontradas diferenças 
significativas entre os dois cursos. Sobre o 
corpo, visões bastante diferenciadas foram 
expostas. Em Ciências da Atividade Física, dois 
dos entrevistados falaram sobre o corpo como 
forma de obtenção de saúde e qualidade de vida, 
por meio de atividades físicas. Quando 
questionados sobre o que seria o corpo ideal, 
estes o relacionaram a um o corpo que está 
fisicamente apto a cumprir com os desejos e 
necessidades da pessoa, de modo que esta possa 
se sentir bem. O corpo ideal para eles está 
relacionado a um desenvolvimento total que 
culminaria no bem estar que eles consideram 
como ideal. A outra entrevistada do mesmo 
curso fala de uma visão de corpo muito 
diferenciada. Para ela, o corpo é um espaço 

onde ela pode se mostrar e ser ela mesma. Ela 
diz ter suas concepções sobre o corpo formadas 
em sua longa vivência em dança. Quanto ao 
corpo ideal, ela diz que este inexiste, mas o que 
existe é o corpo que é a pessoa. No curso de 
Têxtil e Moda o corpo foi relatado pelos 
entrevistados em uma visão mais simbólica e 
voltada a uma moda cosmopolita. Dois dos 
entrevistados falam do corpo como uma 
construção feita durante a existência e na 
relação interpessoal e também como um 
instrumento comunicativo, de expressão e 
modificável. Sobre o corpo considerado ideal, 
eles dizem reconhecer a beleza do modelo 
estético, mas que não acreditam que este deve 
ser aplicado a todas as pessoas. O outro 
entrevistado relata o corpo como uma parte sua 
necessária para o alcance dos seus objetivos que 
se encontram em outras esferas, como a política 
e acadêmica, mas não dentro da esfera do físico. 
Os relatos dos estudantes dos dois cursos 
permitem perceber a forma distinta pela qual o 
corpo é abordado dentro de cada graduação. O 
curso de Ciências da Atividade Física trabalha 
com o corpo em sua forma anatomo-fisiológica, 
já Têxtil e Moda opera sobre um corpo mais 
simbólico. As falas dos estudantes estão em 
sintonia com o propósito curricular, mesmo que 
através da contrariedade – como no caso da 
graduanda de Ciências da Atividade Física que 
reconhece os conceitos próprios do curso, 
apesar de não incorporá-los. Sobre a rápida 
passagem pelo tema da corporeidade feita 
anteriormente, em relação à fala dos estudantes 
há correspondência apenas parcial. Esta se 
encontra principalmente nos relatos dos dois 
estudantes de Ciências da Atividade Física que 
declaram o corpo como meio através do qual se 
pode garantir saúde e qualidade de vida. Este 
relato corresponde ao aumento do investimento 
sobre o corpo, pois reflete um aumento nas 
possibilidades de tratá-lo. Porém, dentro do 
mesmo curso, a outra entrevistada se refere ao 
corpo mais em suas inúmeras possibilidades de 
experimentação do que apenas ao seu aspecto 
biológico. No curso de Têxtil e Moda o corpo é 
menos ainda ligado a sua característica 
biológica. O último estudante desta graduação é 
o que mais se difere do panorama de 
valorização do corpo, visto que ele declara 
ceder aos âmbitos políticos e acadêmicos maior 
atenção que ao físico, sendo seu corpo um meio 
de agir sobre o mundo. Nas entrevistas ainda é 
possível reconhecer o lado positivo desse 
panorama atual. Os estudantes, ao falarem sobre 
o corpo socialmente considerado ideal, relatam 
admirá-lo, porém esta admiração não se 
exacerba ao ponto de se tornar uma imposição 
que eles acreditam que deva ser seguida, de 
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modo que as diferenças são reconhecidas e o 
grande padrão de normalidade deprimido. Como 
exemplo, dois dos entrevistados de Ciências da 
Atividade Física afirmam que o corpo ideal 
pode existir mesmo em alguém “deficiente”, já 
que caracterizam como ideal o corpo que é 
capaz de cumprir com as necessidades e desejos 
da pessoa, de modo que ela possa se sentir bem 
com o mesmo. Em síntese, conclui-se pela 

existência de uma singularidade das concepções 
dos estudantes que se formam na relação de 
suas reflexões e experiências próprias, junto à 
tematização do corpo própria de cada curso, 
formando as particularidades que foram 
relatadas; escapando a catalogações pré-
definidas, apesar de sofrer influências de 
diversos aspectos da contemporaneidade. 
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Uma genealogia das práticas de governo, em 
nossa história, nos permite um campo possível 
para uma análise do surgimento das práticas 
psicológicas e suas implicações sócio-políticas. 
O conceito de governo tratado aqui não 
corresponde ao estudado pela filosofia política 
(tentativas de legitimar o poder do Estado) ou 
pela administração publica (organização 
burocrática), e sim um conceito delineado na 
obra de Michel Foucault. Entendemos como 
práticas governo, ou governamentalidade, arte 
de governar os homens, ou relações de poder 
caracterizadas como conduta da conduta alheia. 
O “governar” como busca da melhor forma de 
gerir a vida dos homens se estende desde o 
cristianismo primitivo até os modos atuais de 
governo contemporâneo. Para se configurar esse 
apanhado sobre a governamentalidade, 
utilizamos os trabalhos foucaultianos 
compreendidos em sua “Genealogia do Estado 
Moderno”, empreendida no final da década de 
70, através dos seus últimos cursos Segurança, 
Território e População e O Nascimento da 
Biopolítica (este ainda não traduzida para o 
português). Esta Genealogia teria como objetivo 
o entendimento das transformações nas formas 
de saber a partir de mudanças nas relações de 

poder, entendo que esse poder se constitui na 
relação entre corpos e, na maioria das vezes, de 
forma produtiva. Nesta analítica do poder, 
Foucault configura algumas formas específicas 
de poder que apresentam estas características: a 
disciplina e a biopolítica. A primeira, surgida no 
século XVII, em algumas instituições fechadas 
como escolas, casernas e hospitais, atuaria 
individualizando e singularizando corpos 
através de técnicas de exame. A segunda, 
surgida em meados do século XVIII, atuaria 
numa escala maior, singularizando grandes 
populações através de exames coletivos. Ambas 
constituiriam uma forma específica de poder, o 
biopoder em oposição ao poder tradicional, 
calcado nas leis e na ordem do Estado, o 
soberano. Os cursos nos quais se baseia essa 
pesquisa a analítica do poder cede lugar para a 
temática do Governo, e o conceito de poder 
sofre algumas modificações, passa a ser 
entendido como ação sobre outras ações, assim 
como exemplificado mais acima, tendo a 
liberdade como peça fundamental. Outra via de 
base para esta pesquisa se configura nos 
trabalhos de Michel Senellart. Este autor aponta, 
nesse deslocamento da temática genealógica de 
Foucault, para uma ampliação do tema e não 
uma mudança, caminhando para uma 
Genealogia do Estado, ou das formas de 
governar. Tanto Senellart quanto Foucault 
demarcam como condição de possibilidade para 
o surgimento das formas contemporâneas da 
governamentalidade o poder pastoral, apontado 
em práticas de governo do Antigo testamento e 
do Cristianismo Primitivo. Esse dispositivo 
pastoral, que de modo mais específico Senellart 
define como um “governo das almas”, seria 
condição crucial nas formas de governo dos 
Estados Modernos, dado seu aspecto 
coletivizante e individualizante. Em seu estudo 
sobre as Artes de governar, o autor retrabalha o 
conceito de governamentalidade de Foucault, 
percorrendo relações entre um poder pastoral e 
o Estado Moderno de forma muito mais 
minuciosa, passando por todas as variações do 
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termo governo, sempre ligada aos jogos 
estratégicos que definem, em cada época, uma 
configuração possível para o termo. Senellart 
acredita em uma continuidade entre as formas 
de governo pastoral e o Estado moderno, 
entendendo a relação entre a Igreja e o Estado 
não como uma oposição, mas uma interação, 
frisando não uma ruptura completa entre os dois 
e sim um processo de continuidade complexa. 
Ele ressalta que essa mudança ocorre ora de 
forma “laminar” (em que discursos e práticas 
deslocam-se entre suas funções), ora de forma 
“turbulenta” (na qual as diferentes formas de 
discurso e práticas misturam-se entre si). A par 
dessas manifestações da pastoral cristã desde o 
final da Antigüidade, da sua fundamentação do 
poder monárquico na Alta Idade Média e da 
criação dos Estados Modernos a partir do século 
XIII, é no século XVI que se encontra o ponto 
chave dessa genealogia do governo, na 
emergência e proliferação dos Manuais de 
Governo, fundamentados na chamada Razão de 
Estado. Estes surgem como reação à chamada 
“Arte de Governar Soberana”, que se constitui 
no século XIII, nos Estados Modernos, e se 
baseia no reforço de poder do príncipe, expresso 
na proteção apenas da extensão territorial. Estes 
manuais não estariam baseados mais nos 
dispositivos legais, mas na necessidade do 
disciplinamento e registro constante das ações 
dos governados no tempo e no espaço, 
caracterizando o “Estado de polícia”. É só nesse 
momento, século XVI, que a 
govenamentalidade contemporânea se cristaliza 
entre nós como Racionalidade de Estado. 
Contudo, notadamente a partir do século XVIII 
surgem novas tecnologias de governo, 
patrocinadas pelos fisiocratas e pelos 
pensadores do liberalismo nascente. Inaugura-se 
aqui um governo embasado no 
acompanhamento do movimento das populações 
enquanto processos naturais os quais se deve 
governar, não mais intervindo em todos os 
detalhes como no “Estado de polícia”, mas 
acompanhando todas as suas flutuações livres. 
Aqui o governo se define como tecnocracia, no 
conhecimento científico dos movimentos 
naturais e espontâneos dos governados, 
investindo especialmente no autogoverno 
destes. Assim, a liberdade não é tomada mais 
como simples direito dos indivíduos, mas como 
condição para se governar, uma técnica de 
governo. E é nesta necessidade de delinear 
técnicas de governo que conciliem o 
conhecimento científico da população com o 
respeito a sua liberdade enquanto processo 
natural que a psicologia se apresenta como um 
componente essencial. Dessa forma, nestas 
novas formas de governo presentes nas 

sociedades democráticas contemporâneas, as 
práticas psicológicas ganham especial 
importância enquanto modo de gestão 
tecnocrática. Para pensar esta articulação entre 
os modos de governo liberal e o surgimento dos 
saberes e práticas psicológicas, se destaca o 
trabalho de Nikolas Rose. Rose acredita que o 
surgimento das práticas psicológicas aparece 
sempre atrelado a emergência das formas 
liberais de governo e inseridas nas articulações 
de governo e não relegadas a vida particular de 
cada um. Neste contexto, o autor entende que as 
práticas psicológicas não se limitam a uma 
relação individual e, portanto, restritas ao 
âmbito da vida privado, mas que estão inseridas 
nos dispositivos contemporâneos de gestão da 
vida. O objetivo principal deste trabalho é 
avaliar como as práticas da psicologia 
contemporânea se engajam nestes modos de 
governo, mas especificamente através de uma 
prática da psicologia: a psicanálise. Robert 
Castel, em seu livro “Psicanalismo”, vai apontar 
para uma abstração do corpo social por parte da 
psicanálise, em que esta se colocaria como um 
saber legado apenas ao âmbito individual, 
atuando somente na relação analista/analisando 
e como se não produzisse nenhuma repercussão 
sócio-política ou subjetividade. Dessa forma ela 
não está isenta de um cunho político e imersa 
nessas relações de poder, que definem as formas 
de Governo. Castel chama de “psicanalismo” 
esse efeito de abstração, esse desconhecimento 
por parte da psicanálise do corpo social, e que 
este produz um efeito sócio-político. Para ele, 
existem duas ações necessárias antes de se 
iniciar qualquer discussão acerca do papel 
sócio-político da psicanálise, e no caso dessa 
pesquisa, também, para pensar sua entrada no 
corpo social e nas instituições: deslocar da 
periferia a questão das responsabilidades sociais 
da psicanálise e apresentá-la como questão 
central. E retirar do divã (da relação individual 
analista/analisando) o lugar por excelência e 
único de seus efeitos. Sua prática incide sobre 
os dispositivos institucionais, nos quais é 
modelada, e é sobre eles que ela mostra suas 
finalidades no tecido cotidiano. Pensando a 
psicanálise nesse sentido, vemos surgir um novo 
dispositivo de governo, ou de controle social, 
como diz Castel, que se esconde atrás da Teoria 
do Inconsciente e seus problemas. A psicanálise 
tem um papel diretivo nas políticas sociais e nas 
instituições de controle social, ocupando um 
lugar privilegiado no corpo social, acentuado 
pela sua difusão e altivez como saber para a 
humanidade. A pesquisa não se pretende crítica 
acerca das proposições psicanalíticas, nem de 
sua eficiência clínica, ou demais questões que 
delimitem o campo do exercício da psicanálise. 
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O que se objetiva é avaliar como o discurso 
psicanalítico produz formas de gestão de si e 
dos outros; seguindo a estratégia 
individualizante destacada por Castel, que 
forma de governo seria mais condizente a ela? 
Certamente aqui as estratégias liberais 
destacadas por Rose teriam seu espaço. Nossa 
idéia seria avaliar este efeito em alguns campos, 
no governo de coletivos, como na reforma 
psiquiátrica. No contexto das sociedades 
contemporâneas, de gestão tecnocrática, o 
discurso psicanalítico, assim como as diversas 
práticas psi, constrói uma forma especifica de 
governo, enquanto conduta da conduta alheia, e 
essa investigação pretende entender que forma é 
essa e como ela se constitui no bojo das 
instituições. 
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O trabalho que será apresentado discute as 
maneiras como os pediatras escreveram em seus 
manuais de puericultura sobre quem é o recém-
nascido e as prováveis implicações desses 
discursos na relação mãe-bebê. Dito de outra 
maneira, busca-se perceber como os médicos 
apresentavam às mães a criança recém-nascida: 
seus componentes e características, seu 
funcionamento, suas necessidades. Entende-se 
que as informações científicas sobre o bebê 
fornecidas pelos especialistas orientavam as 
mães sobre como interpretar os sinais e as 
reações do bebê e como agir diante de suas 
manifestações. Traziam respostas para as 
dúvidas das mães sobre a aparência, a atitude, o 
choro, o sono, a fome do neonato. 
Fundamentados em seus conhecimentos e em 
sua vasta experiência clínica, os médicos 
ofereciam explicações científicas e orientações 
práticas. Tendo em vista os principais objetivos 
dos compêndios de puericultura, que eram 
reduzir as elevadas taxas de mortalidade infantil 
e ajudar a constituir uma população saudável, os 
autores favoreciam uma relação inicial mãe-
bebê caracterizada pela observância rigorosa de 
recomendações higiênicas. A análise baseia-se 
em textos de Michel Foucault e de Nikolas Rose 
sobre a “governamentalidade” e a “bio-
política”. A pesquisa baseia-se no exame de 22 

manuais de puericultura publicados no Brasil 
entre 1918 – quando foram reunidas em um 
livro as lições de Higiene Infantil proferidas no 
Instituto de Proteção e Assistência à Infância 
pelo Dr. Moncorvo Filho – e 1968, quando 
surgiu a revista Pais e Filhos, publicação que 
permitiu uma ampla divulgação dos 
conhecimentos da puericultura no país. Os 
pediatras que se propunham a escrever manuais 
de puericultura endereçados às mães 
costumavam dedicar um capítulo de seus 
compêndios à descrição médica do bebê normal: 
seu aspecto, sua atitude, suas necessidades. A 
jovem leitora era introduzida no universo 
científico da puericultura, sendo convidada pelo 
doutor a conhecer, parte por parte, o recém-
nascido: primeiro o aspecto geral, depois os 
órgãos e aparelhos, os sentidos, as funções, as 
pequenas anomalias e os problemas mais 
graves. Assim, antes mesmo que tivesse a 
oportunidade de tomar em seus braços o seu 
filhinho pela primeira vez, a moça já poderia 
estar bem instruída a respeito das características 
gerais do recém-nascido normal, apresentadas 
com base em numerosas observações realizadas 
pelos doutores e a partir de cálculos estatísticos. 
Teria ainda uma série de informações sobre as 
deficiências mais comuns, suas causas, sua 
gravidade. De modo que, quando finalmente 
recebesse o seu bebê pelas mãos do parteiro, 
veria ali não apenas o seu menino ou a sua 
menina, o filho parecido com o pai ou o avô, 
mas buscaria examiná-lo, indagando-se se 
tratava de um recém-nascido normal. Dito deste 
modo, pareceria que os manuais procuravam 
contribuir para tornar as mães autônomas para 
cuidar adequadamente dos seus bebês. No 
entanto, tratava-se justamente do contrário: 
apresentava-se o recém-nascido com um ser 
extremamente débil e frágil, cuja sobrevivência 
dependia completamente da assistência de um 
médico competente no início da vida. 
Dedicando-se especificamente ao estudo dos 
problemas relacionados à população infantil 
brasileira nas primeiras décadas do século XX, 
os pediatras atribuíam importância especial ao 
primeiro mês de vida, período em que a criança 
passava de recém-nascida a lactente. Isto porque 
a maioria das mortes ocorridas no primeiro ano 
de vida se dava nesse estágio inicial. A criança 
que estava por vir ou que acabara de chegar era 
apresentada à mãe como um organismo 
delicado, uma vida em risco cujo futuro estava 
inteiramente na dependência da 
responsabilidade e do esclarecimento da mãe. 
Ela deveria atuar como a “enfermeira” de seu 
filho, executando minuciosamente os 
procedimentos higiênicos prescritos pelo 
pediatra, conforme as palavras do doutor 
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Martinho da Rocha, autor de dois dos manuais 
consultados. O nascimento era descrito como 
uma aventura, na qual o próprio corpo da mãe - 
como passagem - e o meio externo constituíam 
ameaças à vida e à saúde do bebê, enquanto os 
procedimentos científicos executados pelo 
médico representavam os melhores recursos de 
que se dispunha para neutralizar os perigos e 
aumentar as suas chances de sobrevivência. Nos 
capítulos dos manuais de puericultura dedicados 
à descrição do recém-nascido, logo após a 
delimitação do período de duração dessa fase da 
vida, e da narrativa sobre o nascimento, os 
médicos passavam a descrever o aspecto do 
nascituro, apresentando-o como um ser 
estranho, feio e frágil. De diversas maneiras, 
fosse por meio de palavras ou através de 
imagens que comparavam, por exemplo, as 
diferenças de proporções entre o esqueleto do 
bebê nos primeiros dias de vida e o do adulto, 
ou mesmo a partir de fotografias que mostravam 
cabecinhas de recém-nascidos deformadas pelo 
parto, os médicos mostravam que os recém-
nascidos eram muito diferentes dos adultos ou 
mesmo dos lactentes de seis meses ou mais. 
Eram, num certo sentido, bebês anormais, 
organismos mal adaptados para a vida. Apenas 
o tempo permitiria afirmar com certeza se 
chegariam a se constituir em indivíduos vivos e 
sadios. Depois da perigosa aventura do 
nascimento, a vida do bebezinho era descrita 
como um período de sono prolongado, que 
deveria ser interrompido apenas nos momentos 
da alimentação. A interação entre a mãe e o 
bebê deveria restringir-se ao atendimento das 
necessidades de nutrição e higiene, nada mais, 
como indica a sentença de Octavio Gonzaga: 
“Os recemnascidos devem ser tomados nos 
braços somente nos momentos precisos para o 
banho e para alimentação; no mais devem 
permanecer no berço”. Acreditava-se que a 
solidão e o isolamento eram medidas favoráveis 
ao desenvolvimento da criança na fase inicial de 
sua vida, além de evitarem o contágio de 
moléstias que o bebê estaria sujeito a contrair, 
caso experimentasse um contato mais próximo 
com os familiares. Sendo assim, mediante a 
análise dos manuais de puericultura publicados 
no Brasil no período considerado, impressionam 
as descrições do recém-nascido como um ser 
ainda incompleto, extremamente frágil e alheio 
ao ambiente e às pessoas ao seu redor, um corpo 
constituído por um conjunto desarmônico e mal 
coordenado de peças, cujo funcionamento ainda 
era precário. Entendia-se que a sobrevivência do 
indivíduo que acabava de chegar estava na 
estreita dependência dos cuidados médicos e do 
bom senso materno, que consistia, justamente, 
em obedecer rigorosamente aos procedimentos 

indicados pelos doutores. Essa maneira de 
representar o recém-nascido pode ter servido 
para que as mães se convencessem da 
necessidade de prestar cuidados médicos e 
higiênicos aos seus bebês. Pode também ter 
criado, como efeito adicional, mães inseguras, 
pouco à vontade com os próprios filhos e 
dependentes dos pediatras. 
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Temos o propósito neste texto de recuperar e 
analisar algumas informações sobre o rico 
conteúdo e a significativa influência que o 
movimento em prol da eugenia teve na 
construção de uma idéia de limpeza racial 
repercutida amplamente no início do século XX, 
atingindo seu ápice de expressão por meio de 
práticas nazistas. Eugenia (do grego: eu + genos 
= bem nascer), pode ser definida como um 
estudo, um método protocientífico que 
procurava assegurar a boa formação de futuras 
gerações e realizar uma seleção nacional; como 
uma puericultura antes do nascimento. Os 
filmes dirigidos pelo cineasta sueco Peter Cohen 
(1946-) – “Homo Sapiens 1900” e “Arquitetura 
da Destruição” – colocam em evidência este 
tema polêmico: a eugenia e as teorias de 
limpeza racial presentes no Nazismo e em 
outros sistemas políticos de diversas nações em 
nível mundial. A tese central dos filmes é a de 
que, no início do século XX, nenhum regime 
político passou imune às influências da eugenia. 
É como se Cohen quisesse parafrasear Karl 
Marx (1818-1883), sustentando que o espectro 
que rondava o mundo não era o do comunismo, 
mas da eugenia. Embora as variações práticas 
fossem distintas em cada regime, nem a 
democracia, nem o stalinismo e muito menos o 
nazismo faltaram ao encontro com a eugenia. O 
século XX inicia com uma curva eugênica, e o 
nazismo foi sua maior e mais trágica expressão, 
razão pela qual enfatizamos principalmente o 
encontro da eugenia com o nazismo. Os ideais 
eugênicos apresentaram-se como ideais 
científicos de limpeza racial, como forma de 
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aperfeiçoar a espécie humana e criar um novo 
homem, adequado às necessidades da 
modernidade. A ciência, para o homem 
moderno, mostrou-se como um alicerce 
concreto para a explicação dos fenômenos e da 
realidade. Na era moderna ela é instaurada 
como a lei da verdade. Sai o divino e em seu 
lugar instaura-se o conhecimento científico, 
como a base estruturante da realidade. Os filmes 
de Peter Cohen, mais que documentários, são 
denúncias. Mais que isso, são alertas. Avisos de 
que a ciência não é politicamente isenta de 
interesses, socialmente neutra ou divorciada das 
circunstâncias históricas. Seu papel, função e 
objetivos dependem muito mais de condições 
que lhes são exteriores do que dos artífices que 
a engendraram. A ciência não é autista. Ela fala 
com o mundo, cria audiência e sua tarefa só 
pode ser realizada dentro de determinadas 
condições históricas, sem as quais não passará 
de quimeras metafísicas ou futurismos 
teleológicos. A ciência avança na medida em 
que a história reclama. Sua existência depende 
das reservas sociais de conhecimento que foram 
acumuladas anteriormente. Nenhum 
conhecimento ocorre às margens da história. O 
nascimento da eugenia e dos ideais de limpeza 
racial surgiram no momento em que a história 
reclamou a necessidade de cuidados higiênicos 
na organização das relações sociais. No entanto, 
como as soluções de ordem higiênica e 
biológica não deram conta de anular a pobreza e 
as precárias condições de vida da classe 
trabalhadora, pois em nada alteravam a 
produção da miséria a qual esta classe estava 
submetida, logo doença e pobreza foram 
associadas. Doença e pobreza tornaram-se as 
grandes vilãs a serem combatidas pelo capital, 
pois colocavam em evidência as contradições 
nas relações sociais geradas por esse modo de 
produção: a produção da riqueza e a produção 
da miséria. Assim, focalizamos em nossa 
análise fatos e acontecimentos históricos 
descortinados pelos filmes, os quais, baseados 
em extensa pesquisa de fotos e raras cenas de 
arquivos, demonstraram como a limpeza racial 
foi defendida como forma de aperfeiçoar a 
espécie humana e criar um novo homem. 
Consideramos em nossa análise o fato de que 
esse movimento científico e político foi 
construído historicamente, tecido na rede de 
relações sociais que os homens estabelecem 
entre si, em sua forma de viver e reproduzir. O 
filme “Homo Sapiens 1900” é um documento 
precioso que retrata de que maneira a 
manipulação biológica se tornou uma arma para 
eliminar todos os que não se adaptavam ao 
"padrão racial" imposto por um modelo ideal de 
homem burguês. O corpo robusto e harmonioso, 

acompanhado da disciplina, da higiene e do 
hábito polido e contido se tornaram o ideal do 
gentleman e do petit bourgeis. A burguesia 
branca detentora dos bens de produção, 
representante de tais características logo 
assumiu historicamente o lugar de raça superior. 
Todos os que, por suas características étnicas ou 
pela marginalização sócio-econômica, não 
fossem “bem dotados” das características eleitas 
como ideal de raça, deveriam ser submetidos às 
exigências de adaptação ao ideal estabelecido. 
Em diversos países (Suécia, EUA, Alemanha, 
ex-URSS, entre outros), o processo teve 
conseqüências fatais, apesar de ter caminhado 
em sentidos diversos. Na Alemanha, por 
exemplo, a limpeza racial passava pelo corpo, 
pela perfeição e beleza física, enquanto que na 
ex-União Soviética, a eugenia tinha como foco 
o cérebro e o intelecto. Este filme mostra a 
organização científica do final do século XIX e 
início do século XX tentando harmonizar o 
homem e a máquina. “A ânsia pela civilização 
leva o homem ao desejo de melhorar não só as 
condições materiais, mas a si mesmo”, diz o 
narrador de “Homo Sapiens 1900”. Na 
apresentação dos fatos, o documentário tece a 
rede de idéias e de encaminhamentos tomados 
por cientistas e líderes dessas diversas nações já 
citadas, os quais atribuíram à hereditariedade o 
papel de guardiã do poder de um povo e à 
biologia o papel de ciência redentora, na busca 
pelo aperfeiçoamento da humanidade. 
“Arquitetura da Destruição” documenta o 
nazismo como um faraônico projeto estético e 
artístico, fortemente arquitetado pela fixação de 
Adolf Hitler na Antigüidade Clássica e pelo seu 
grande interesse pelas artes. Influenciado pelas 
ciências biológicas e impondo sua concepção 
estética do mundo e dos homens, Hitler e seu 
grupo político projetaram embelezar o mundo e 
criar uma raça pura e superior – a raça Ariana –, 
mesmo que para isso fosse necessário um 
extermínio em larga escala. O acervo de Cohen 
revela encaminhamentos realizados sob os 
auspícios da eugenia e como ela de ciência 
tornou-se uma ideologia. Fotos, discursos, 
imagens e até propagandas públicas foram 
utilizadas no filme. Embora a eugenia seja o fio 
condutor, o filme desnuda a “ingenuidade” do 
conhecimento. Médicos que estariam 
encarregados de salvar vidas humanas tornaram-
se paradoxalmente os mais fiéis tributários de 
um domínio do conhecimento, cujos 
fundamentos foram responsáveis pela morte de 
milhares de pessoas. Uma propaganda nazista, 
apresentada pelo documentário, intitulada 
“Vítimas do Passado”, de 1937, explorava 
imagens de doentes mentais, culpabilizando os 
“loucos” por ocuparem “palacetes” (referindo-
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se aos hospitais psiquiátricos), enquanto 
“pessoas saudáveis” viviam em guetos. Dizia a 
propaganda: "Nós humanos pecamos contra a 
lei de seleção natural... Não só aprovamos 
formas de vida inferiores, como encorajamos 
sua propagação". Assim, justificava-se o fato de 
que, em 1941, cerca de 70 mil doentes mentais 
foram mortos. Propagandas anti-semitas como 
“O Judeu Süss” e “O Eterno Judeu”, exibidas 
em 1940, justificavam abertamente o uso de 
gases para provocar a morte em massa do povo 
judeu. Em janeiro de 1945, quando as tropas 
russas chegam a Auschwitz, lá encontraram 
provas de que o inconcebível, de fato, ocorrera: 
montanhas de óculos, cabelos, dentes, sapatos, 
galpões lotados com roupas, latas de gás, pilhas 
de cadáveres. Estava selado o destino de 11 
milhões de judeus em toda a Europa. Diante de 
dados e fatos tão bem documentados e tão 
alarmantes, corremos o risco de imaginar que a 
crítica de Cohen é endereçada ao eugenismo. 
No entanto, a crítica de Cohen não é endereçada 
ao eugenismo em si, mas às conseqüências que 
dele resultaram. O problema surgiu quando a 
eugenia transcendeu a esfera do conhecimento e 
passou a ser utilizada com a finalidade de 
promover a pureza da raça. Ao contrair 
matrimônio com determinados regimes 
políticos, a eugenia (como qualquer outra área 
de conhecimento) deixou de ser uma simples 
área do conhecimento para se tornar uma 
perigosa arma de destruição humana. “Ciência” 
não significa necessariamente progresso, 
desenvolvimento ou avanços. A ciência não está 
entregue somente às mãos dos cientistas, ela 
também responde por necessidades que lhes são 
exteriores. Por mais bem intencionado que seja 
o cientista, nem sempre o fruto de seu 
conhecimento resultará em benefícios humanos. 
Os documentários de Cohen provam uma coisa: 
que a eugenia, nascida, prosperada e elevada ao 
padrão de ciência no início do século XX, não 
resistiu ao exame histórico. Ao contrário de 
ciência, tornou-se ideologia racial. Ao contrário 
de progresso, tornou-se uma utopia reacionária. 
No momento em que creu na dissolução dos 
problemas sociais por meio da seleção natural 
ou da hereditariedade, transferiu todos os 
conflitos sociais para uma esfera biológica e 
individual, externa às relações de produção 
social da vida humana. A isso chamamos de 
naturalização do social. Ao naturalizar os 
fenômenos sociais e históricos, os 
encaminhamentos e propostas eugênicas 
terminaram justificando a ordem social fundada 
na desigualdade, produzida pelo capitalismo, 
sendo essa desigualdade social também 
naturalizada. 
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Um dos campos possíveis para o estudo do 
surgimento dos diversos saberes psicológicos é 
o das práticas de governo. Este trabalho não 
trata do estudo das tentativas de legitimação do 
Estado (como opera a filosofia política) nem da 
sua organização burocrática (assunto da 
administração pública). Por práticas de governo 
ou governamentalidade, entende-se as formas 
como se estrutura a condução da conduta alheia, 
desde as formas pastorais do cristianismo 
primitivo até os modos atuais do Estado 
contemporâneo. O guia que é aqui utilizado para 
se entender as diversas formas de 
governamentalidade é o trabalho genealógico de 
Michel Foucault. O surgimento do tema do 
governo (ou governamentalidade) nos trabalhos 
deste autor refere-se a um deslocamento 
conceitual dentro do seu projeto genealógico 
delineado no longo dos anos 1970, e como guia 
para este utilizamos os cursos Segurança, 
Território e População e O Nascimento da 
Biopolítica (este ainda não publicado em 
português). Este projeto genealógico tem como 
meta o entendimento das transformações nas 
formas de saber a partir de mudanças nas 
relações de poder. Neste caso, o poder seria 
inicialmente algo que se produz na relação entre 
os corpos, podendo agir de forma repressiva, 
mas também positiva, produzindo identidades e 
saberes. Nesta analítica inicial do poder, o autor 
configura algumas formas específicas de poder: 
a disciplina e a biopolítica. A primeira, surgida 
no século XVII em algumas instituições 
fechadas como escolas, casernas e hospitais, 
estaria atuando na individualização e 
singularização dos corpos através de técnicas de 
exame. A segunda, surgida em meados do 
século XVIII, por sua vez, atuaria numa escala 
maior, singularizando grandes populações 
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através de exames coletivos. Ambas 
constituiriam uma forma específica de poder, o 
biopoder em oposição ao poder soberano 
tradicional, que é calcado nas leis e na ordem do 
Estado. No entanto, nos cursos acima citados, 
esta analítica do poder cedeu lugar ao tema do 
governo. Como condição das formas de 
governamentalidade contemporâneas, Foucault 
delineia desde o final da Antigüidade, o poder 
pastoral, demarcado em práticas de governo 
destacadas no Antigo Testamento e no 
Cristianismo Primitivo que teria sido condição 
crucial nas formas de governo dos Estados 
Modernos a partir do século XIII. Um autor que 
prossegue em tal tema é Michel Senellart em 
seu estudo sobre as Artes de governo. No 
entanto, para este autor, não haveria um 
deslocamento conceitual no trabalho de 
Foucault, mas uma ampliação do tema 
genealógico, chegando-se a uma genealogia do 
Estado. O autor realiza uma análise mais 
detalhada dessa passagem entre as práticas da 
pastoral cristã e o Estado Moderno. Dessa 
maneira, mostra uma não ruptura completa entre 
o Estado Moderno e as práticas de governo 
medievais as quais são pautadas nas formas de 
poder gestadas pelo cristianismo primitivo. Para 
Senellart este processo não seria uma simples 
laicização no plano político de um poder que 
entrelaçava o espiritual e o temporal, haveria 
aqui a incorporação de uma série de elementos 
da pastoral cristã (a figura pública do rei, o 
governos como processo disciplinar) na criação 
dos Estados contemporâneos no século XIII. O 
ponto nevrálgico dessa história do governo, no 
qual se cristaliza a governamentalidade 
contemporânea, se encontra no século XVI, 
quando começam a proliferar os Manuais de 
Governo, fundamentados na chamada Razão de 
Estado. Estes manuais não estariam baseados 
mais nos dispositivos legais, mas na necessidade 
do disciplinamento e do registro constante das 
ações dos governados no tempo e no espaço, 
caracterizando o chamado “Estado de polícia”. 
Contudo, notadamente a partir do século XVIII 
surgem novas tecnologias de governo, 
patrocinadas pelos fisiocratas e pelos 
pensadores do liberalismo nascente, não 
necessariamente imbricadas nas práticas de 
governo estatais, mas justamente pondo estas 
em questão, seja em nome do mercado ou ainda 
da sociedade civil. Contudo, ao longo do tempo, 
o mercado, por exemplo, não se constitui apenas 
em um instrumento crítico do governo, mas a 
própria racionalidade deste. Inaugura-se aqui 
um governo embasado no acompanhamento do 
movimento das populações enquanto processos 

naturais que se deve governar, não mais 
intervindo em todos os detalhes como no 
“Estado de polícia”, mas acompanhando todas 
as suas flutuações livres. Aqui o governo se 
define como tecnocracia, no conhecimento 
científico dos movimentos naturais e 
espontâneos dos governados, investindo 
especialmente no autogoverno destes. Nestas 
novas formas de governo presentes nas 
sociedades democráticas contemporâneas, as 
práticas psicológicas têm especial importância, 
enquanto modo de gestão tecnocrática. Neste 
bojo, Nikolas Rose é um autor que busca atrelar 
de modo mais específico o surgimento dos 
saberes e práticas psicológicas com os modos 
liberais de governo. Para este, a história dos 
saberes psi está ligada à história do governo. E 
de uma dupla maneira: através das técnicas de 
inscrição que permitiram que as subjetividades 
se tornassem inscritíveis às técnicas de governo; 
e através da constituição de políticas múltiplas 
que visam conduzir a conduta de indivíduos, 
não somente através do controle, da disciplina e 
da norma, mas principalmente através da 
liberdade e da atividade destes, instigando-os a 
se tornarem mais inteligentes, empreendedores, 
dóceis, produtivos, e dotados de auto-estima. O 
objetivo deste trabalho é avaliar como algumas 
práticas específicas da psicologia 
contemporânea se engajam nestes modos de 
governo, mais especificamente as práticas 
engendradas no contexto da Reforma 
Psiquiátrica brasileira atual, gerida a partir dos 
anos 1980. Na reforma, o estatuto da loucura é 
transformado, delineando um outro lugar social 
para esta, tomando-a a partir da figura do 
cidadão e do sujeito desejante. No século XIX, a 
configuração da loucura como doença mental é 
correlativa à sua exclusão da condição cidadã, 
passando a ser tutelada pela classe médica 
através de diversos dispositivos disciplinares. 
Neste novo contexto reformista, co-existem não 
apenas antigos dispositivos disciplinares e 
formas contestatórias destes, mas formas 
liberais de gestão. A pesquisa em curso pretende 
apontar os desdobramentos atuais deste conceito 
de cidadania, presente nos textos e dispositivos 
reformistas e mostrar como a acoplagem da 
figura do louco e do cidadão conduz a uma série 
de atividades de produção, empreendedorismo e 
inclusão social, ligadas em muito às formas de 
governo liberais. São formas de governo sutis, 
menos policialescas que as psiquiátricas 
tradicionais, e voltadas para uma ação mais 
flexível em que o louco-cidadão-sujeito-
desejante esteja capacitado à sua auto-gestão.  
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EIXO 3 – HISTÓRIA E ALTERIDADE 
COMUNICAÇÃO ORAL 
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A prática da psicologia na instituição prisional 
vem sendo, cada vez mais, discutida entre os 
psicólogos que atuam nesse campo, tal a 
insatisfação com a prática exclusivamente 
pericial que marca, historicamente, o trabalho 
dos psicólogos na prisão. Apesar da Lei de 
Execução Penal (Lei 7210/84) ter sofrido 
alterações em 2003, pela Lei 10.792 que 
extinguiu a prática do exame criminológico 
(conjunto de pareceres psicológico, social e 
psiquiátrico), a Vara de Execuções Penais de 
alguns estados ainda continua a exigir esse 
instrumento de avaliação por ocasião do 
livramento condicional e progressão de regimes 
das pessoas que cumprem penas privativas de 
liberdade. Os psicólogos desse campo têm feito 
muitos esforços para abdicarem da função de 
“pareceristas”, em favor de práticas mais 
criativas e comprometidas com os princípios 
dos direitos humanos, que possibilitem às 
pessoas presas o contato com outras formas de 
expressão, que não a da violência institucional, 
e assim sobreviverem à mortificação do eu, 
processo produzido pelas instituições totais 
conforme apontado por Goffman. Preocupados 
com uma ética profissional fundada nesses 
princípios, psicólogos do sistema penitenciário 
do Rio de Janeiro, têm buscado criar 
dispositivos que acionem novos processos de 
subjetivação de modo a potencializar a vida das 
pessoas presas. Buscam, como diz Deleuze, 
linhas de fuga no cotidiano de seus trabalhos, 
entendendo que, por mais submetido que sejam 
às regras de controle e disciplina, poderá 

também ser um foco de resistências. Nesse 
sentido, recorreram ao artigo 21 da Lei de 
Execução Penal, que determina que cada 
estabelecimento prisional será dotado de uma 
biblioteca para uso dos reclusos, e às leituras de 
autores que se referem às práticas da leitura 
como dispositivos de produção de 
subjetividades, para criarem novos espaços de 
trabalho que apontam para um outro modo de 
ser psicólogo nas prisões. O presente trabalho se 
propõe a apresentar uma experiência realizada 
no Rio de Janeiro, no período de 2006 a 2007, 
com mulheres presas da Penitenciária Joaquim 
Ferreira de Souza, de regime semi-aberto, 
utilizando Oficinas de Contação de História 
como importante ferramenta para sensibilização 
dos afetos e “enriquecimento do imaginário das 
pessoas que se encontram privadas de sua 
liberdade, trazendo-lhes novas representações, 
apresentando-lhes situações semelhantes às 
suas, mas tratadas de outras maneiras”, como 
diz a arte-terapeuta e contadora de histórias, 
Rosana Mont’Alverne, no seu trabalho “Os 
Mestres estão por toda Parte”. Para a autora “as 
oficinas possibilitam às pessoas presas a chance 
de se re-criarem numa nova história onde a 
queda seja um acidente de percurso e não um 
destino irrefutável”. São também importantes 
instrumentos de incentivo à prática da leitura. O 
lançamento das Oficinas de Contação de 
Histórias na unidade prisional feminina foi 
realizado durante o horário do banho de sol das 
presas, o que despertou grande interesse das 
mesmas. Apesar da tentativa das guardas em 
querer selecionar as internas, segundo critérios 
de disciplina, a escolha espontânea argumentada 
por nós se manteve. Das 280 mulheres que 
compunham, na época, o efetivo carcerário, 
cerca de 100 presas participaram das Oficinas. 
Foram realizados quatro grupos semanais, em 
média com 25 mulheres cada grupo, durante três 
meses cada um grupo. Contos e narrativas de 
autores da literatura brasileira e a produção 
artesanal de seus personagens, bem como a 
reflexão sobre suas próprias histórias de vida 
foram a tônica das oficinas. Ao interagir com os 
personagens das histórias, a pessoa interage 
consigo mesmo, o que lhe possibilita contatar 
com suas experiências e conteúdos psíquicos, 
fortalecendo-se enquanto sujeito. As Oficinas, 
inicialmente, provocaram certo estranhamento 
por parte de algumas agentes penitenciárias que 
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não as reconheciam como “um trabalho de 
psicólogo”, já que o modelo tradicionalmente 
conhecido é o do atendimento individual, dos 
exames e pareceres. Além disso, a 
movimentação das internas por outros espaços 
da unidade é sempre vista como mais trabalhoso 
e desnecessário. A todo o momento era preciso 
reafirmar a importância de outras práticas “psi” 
em prol da saúde mental e da humanização das 
relações institucionais. Durante o período de sua 
realização na unidade prisional observamos um 
aumento significativo da procura pelos livros da 
biblioteca da unidade que, atualmente, 
movimenta, mensalmente, cerca de 250 livros 
do acervo de, aproximadamente, 3000 títulos. 
Os gêneros mais procurados são romance, 
poesia, suspense, seguidos de temas religiosos. 
A leitura, como nos diz Roger Chartier, não se 
limita ao sentido do texto desejado por seu 
autor. Ela produz no espírito dos leitores, 
resistências, desvios, tornando-se uma prática 
criadora, inventiva e produtora de novos 
sentidos. Ler, para Goulemot é, portanto, 
“constituir e não reconstruir um sentido”. 
Encontramos também registros de Foucault, 
descritos por Kastrup, sobre as práticas de 
leitura distinguindo-as das práticas de saber e 
das práticas de poder. As práticas de leitura 
como prática de si “permitem aos indivíduos 
efetuar por conta própria, ou com a ajuda dos 
outros, certo número de operações sobre seu 
corpo e sua alma, pensamentos, conduta ou 
qualquer forma de ser, obtendo assim uma 
transformação de si mesmo”. A prática de 
leitura no contexto prisional ainda é muito 
limitada, pois a maioria das prisões não dispõe 
de uma biblioteca ou sala de leitura ou, quando 
as têm, o acesso dos presos é limitado. 
Geralmente, há um preso “faxina” (nome dado 
aos que trabalham nas prisões do Rio de 
Janeiro) que distribui a relação dos livros entre 
os presos, nas galerias, para que estes possam 
escolhê-los e obtê-los, posteriormente. Algumas 
falas dos presos revelam a importância que a 
leitura teve em suas vidas durante o 
encarceramento: “Aqui onde me encontro é um 
ambiente triste, pois além de ser preso estou 
doente. Acho muito bom ler porque tira o seu 
estresse, sai os pensamentos sem lógica e agora 
cheguei a conclusão que ler é ótimo. Eu nunca 
lia livros, achava chato, só lia coisa de 
violência. Agora leio tudo que me traz bom 
proveito. Para quem nunca leu ou não teve 
paciência comece a ler livros finos como eu, 
depois você pega o gosto” (Eduardo, paciente 
do hospital geral penitenciário do RJ); “ Ler 
para mim tornou-se um vício. Lia em média oito 
a dez horas por dia. Comecei com os romances. 
Lia todos os clássicos como quem devora o 

prato mais saboroso [...] Fui ampliando o meu 
vocabulário [...] O submundo do crime começou 
a me parecer estreito e eu já não cabia mais só 
ali. Voava alto, conhecera novos costumes, 
novos países, novas relações com a vida” (Luiz 
A. Mendes, preso durante 30 anos em São 
Paulo). Luiz Mendes é autor do livro Memórias 
de um Sobrevivente, escrito durante sua prisão, 
publicado pela Companhia das Letras em 2001. 
Na nossa experiência observamos que tanto a 
prática de leitura quanto as oficinas 
contribuíram para a redução das tensões no 
ambiente prisional, principalmente entre as 
internas que, segundo as guardas, não poderiam 
conviver no mesmo espaço da Oficina, pois 
tinham “bronca de rua”. Durante o período das 
atividades não houve qualquer incidente entre as 
presas. Atualmente há uma proposta de ampliar 
o projeto das Oficinas de Contação de História 
para outras unidades prisionais da SEAP 
(Secretaria de Administração Penitenciária). A 
psicóloga e contadora de histórias, Jacqueline 
Lima, co-autora do presente trabalho, 
desenvolve atualmente as Oficinas em três 
Unidades do Departamento de Ação Sócio-
Educativa (DEGASE): Educandário Santos 
Dumont (feminina), no Educandário Santo 
Expedito (ESE – masculina) e no Centro de 
Tratamento da Dependência Química –(CTDQ- 
masculina) obtendo grande adesão dos jovens 
internados. Apesar de não termos ainda um 
estudo sobre o impacto das Oficinas e da prática 
de leitura na vida dos que se encontram 
privados de sua liberdade, acreditamos ser uma 
linha de fuga concreta em favor da expansão da 
vida.  
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A aceleração dos ritmos, o pragmatismo como 
valor e finalidade, a fluidez dos 
relacionamentos, o apagamento da memória e o 
esquecimento da história são expressões da vida 
contemporânea que nos atravessam e marcam 
nosso modo de viver e de se relacionar. Tais 
modos se inscrevem em um corpo que busca 
consumir saúde para que este possa suportar 
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todas as exigências frenéticas e urgentes desta 
aceleração constante. Neste cenário, ao mesmo 
tempo em que o idoso vê-se confuso em meio a 
tantas e rápidas transformações, este passa a ser 
alvo deste consumo de saúde, na medida em que 
se prolonga a expectativa de vida. De uma 
condição de não-lugar (porque não-produtivo, 
não-funcional, não-ágil) passa a uma condição 
em que se cresce a oferta de programas 
especializados, que promovem de bailes e 
bingos a excursões turísticas. A discussão que 
pretendemos propor tem como ponto de apoio, 
duas experiências com grupos de idosos: o 
projeto Conversas & Memórias, realizado num 
ambulatório de saúde especializado e o projeto 
Escuta & Memória, realizado numa instituição 
de longa permanência, ambas realizadas na 
cidade de São Paulo. As duas experiências 
fogem das atividades de lazer citadas acima e se 
propõem a construção de um espaço de escuta e 
acolhimento das histórias vividas pelos 
participantes dos grupos. A estratégia de 
intervenção é simples - contar as próprias 
histórias vividas; mas os efeitos são múltiplos: 
basta começar a contá-las para que outras 
histórias e sentidos possam vir à tona, tecendo 
uma composição que se faz e refaz a cada 
encontro. Um recurso é fundamental para esta 
vivência: contá-la em grupo, para que o 
encontro com sujeitos singulares possa 
reverberar em outras dimensões – a constituição 
do sujeito e a prática de comunidade. A aposta 
teórica que se faz a partir destas experiências é 
na dimensão ética como forma de conduzir a 
própria vida e de se conduzir em relação ao 
outro. Para orientar-nos na construção desta 
dimensão ética, Foucault recorre à filosofia 
antiga, ao momento helenista em que surge o 
preceito do cuidado de si como um ethos: uma 
maneira de ser e de se conduzir que seja visível 
para os outros. Cuidar de si traduz-se em 
práticas referentes tanto a um exercício de 
reflexão, meditação, como de ação, prática. O 
autor designa várias fórmulas como práticas de 
si: “ocupar-se consigo mesmo”, “ter cuidados 
consigo”, “retirar-se em si mesmo”, 
“permanecer em companhia de si mesmo”, 
“cuidar-se”, “recolher-se em si”, “respeitar-se”. 
Tais práticas de si devem levar o sujeito a um 
despertar para algum aspecto de sua vida ou da 
vida da comunidade. O cuidado de si também é 
uma prática de liberdade na medida em que os 
indivíduos possam definir para eles mesmos 
formas aceitáveis e satisfatórias da sua 
existência ou da sociedade política. A liberdade 
é condição ontológica da ética, pois ser livre é 
também uma maneira de não ser escravo de si 
mesmo, o que implica estabelecer consigo certa 
maneira de se conduzir em relação ao outro. 

Aquele que cuida adequadamente de si é capaz 
de se conduzir adequadamente em relação aos 
outros e para os outros, sabendo manter uma 
relação necessária, não se deixando dominar 
pela vontade de dominar os outros. A 
experiência grupal possibilita o encontro e o 
contágio com outras possibilidades de modo de 
vida e de relacionamento, fundamentais para 
que novas práticas de si possam acontecer. A 
escuta e o acolhimento possibilita a visibilidade 
e o reconhecimento como uma forma de 
revelação da condição humana. Revelação esta, 
não no sentido de re-ver velhas e familiares 
histórias, mas re-ver com novos olhos e com 
novos sentidos. Um acontecimento que permite 
a inscrição no mundo, de maneira corpórea e 
existencial, mas que só existe no encontro com 
diferentes olhares e sentidos – o exercício da 
vida em comunidade. É essa possibilidade de 
diferenciação que permite ao grupo a invenção 
de devires-outros, ao criar condições para que 
velhos territórios se desmanchem e novos se 
criem. Alguns aspectos destas experiências 
devem ser destacados: a) a escuta presente na 
forma de um silêncio preparatório para a 
história que se desenrolava - todos atentos 
ouvindo as linhas narrativas que vinham do 
outro. Toda a história vivida e contada 
pausadamente, segundo a segundo, cena a cena 
e, junto com ela, todo sofrimento ou alegria, 
toda solidão ou prazer; b) o reconhecimento do 
e pelo olhar do outro - os idosos se reconheciam 
nas histórias e experiências uns dos outro; às 
vezes uma história emendava na outra e não se 
sabia mais se aquilo tinha se passado com esta 
ou aquela pessoa, afinal, o começo era quase 
sempre o mesmo: muita dificuldade financeira, 
muitos filhos para terminar de criar, muitos pais 
e mães silenciosos. Este reconhecimento não se 
trata de um mecanismo cognitivo, como uma 
representação ou busca de identidade, mas o 
reconhecimento daquilo que torna o outro a 
diferença de mim, pois os caminhos e as lutas 
também percorreram caminhos diferentes; c) 
uma forma de intervenção singular, uma clínica 
que se faz, independente do espaço físico – o 
consultório, o posto de saúde, o plantão 
psicológico, na qual o que se importa é poder 
acolher a demanda do outro – o paciente, a 
mulher, o idoso, a equipe, a instituição – como 
demandantes de um espaço de acolhimento de 
suas condições. Numa instituição que atende 
idosos, o psicólogo pode intervir compondo um 
grupo de escuta das histórias para dar voz às 
memórias reservadas por eles, podendo ao 
mesmo tempo, potencializar para o cuidado de 
si mesmo, como uma experiência de vida 
coletiva – o cuidado com o outro. Analisar 
experiências coletivas que promovam um 
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sujeito ativo e autônomo para, enfim, apostar 
nas possibilidades de micro-revoluções que nos 
ajudem a viver em comunidade, apesar de tudo 
o que se impõe contra é uma forma de intervir 
na forma como estamos lidando com a nossa 
vida e com a vida do que nos cercam. A busca 
por uma vida coletiva e, ao mesmo tempo, 
revolucionária talvez possa se fazer presente na 
contemporaneidade, nas nossas instituições e 
serviços à comunidade e no nosso fazer 
profissional. São experiências que partem da 
necessidade de revelar os rostos apagados pelo 
tempo acelerado e as vozes silenciadas pelo 
barulho ensurdecedor de nosso dia-a-dia, essa 
moderna invisibilidade. 
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A escrita e a loucura enclausuradas: o que a 
palavra da loucura tem ainda a dizer após mais 
de 200 anos de silenciamento construído através 
de pesadas dicotomias e clausuras do 
pensamento? Esta apresentação percorre os 
encontros da pesquisadora com uma mulher, 
moradora do Hospital Psiquiátrico São Pedro, 
de Porto Alegre e que, durante quase 30 anos, 
expressou em palavras a força dos encontros 
com as matérias expressivas do hospital. Sob a 
forma de interrogações, afirmativas-
interrogativas, fragmentos de estrofes musicais, 
escritas em frases curtas, trouxe instigantes 
questões sobre a vida e os embates das forças 
entre os saberes psi do agenciamento loucura. 
Propomos, portanto, trazer uma outra leitura 
para a psicologia que se produziu a partir das 
dicotomias enclausurantes da razão e da 
desrazão, de modo a fazer pensar, no 
contemporâneo, a desestabilização destes 
saberes através da potência disruptiva das 
palavras desta mulher. Aceitar assim, 
deslocamentos nos ordenamentos que nos 
constituem, de modo a problematizarmos nossos 
movimentos dentro de um hospital psiquiátrico, 
estabelecendo usos menores das relações com o 
mundo. Denominada “Mulher dos papéis”, C., a 
partir de 1963, ingressou no hospital, 
permanecendo curtos períodos até ser 
definitivamente internada, no início da década 
de 80. “Apaixonei-me pelas letras desde que as 
conheci lá no Ginásio (...)”, nos relata. Quando 
hospitalizada no São Pedro, escreveu nos versos 
dos prontuários, em folhas de rascunho, nas 
antigas agendas e todos os materiais 

disponíveis. Escrita que emerge deste estranho 
maquinismo, deste estranho arranjo de 
elementos heterogêneos terapêuticos e concretos 
escolhidos, por nós, de agenciamento loucura. 
Matéria expressiva que se constitui neste 
agenciamento, sobrepondo-se, rachando os 
saberes psi legitimados. C. apropria-se das 
palavras que dizem o que ela é, que agem sobre 
seu corpo, situando-a num lugar definitivo. Com 
elas, faz incisões que abrem este agenciamento 
expondo as múltiplas relações de forças 
implicadas. Escrita que tem a potência de 
desvelar todo um jogo, um emaranhado de 
forças existentes, fazendo emergir um coletivo 
expressivo presente neste agenciamento, que 
são sempre agenciamentos de outros 
agenciamentos, simbioses entre um conjunto de 
corpos de elementos de naturezas diferentes. 
Agrupamentos de elementos materiais informes, 
pois estão em constante transformação, corpos 
que se modificam ininterruptamente a cada 
encontro; estado de coisas que se misturam, 
entram em devir, sob a insistência de 
acontecimentos fazendo rizomas, numa estrada 
interminável. Agenciamento que faz parte de 
outros agenciamentos que funcionam 
conjugados ao grande agenciamento da loucura. 
Agenciamento maquínico do desejo e enunciado 
coletivo. Cada movimento, cada gesto, cada 
expressão sua é destacada, recortada por uma 
grande máquina abstrata “loucura”. É o 
máquinismo que define os deslocamentos dos 
diferentes elementos do agenciamento segundo 
os fluxos desejantes. A máquina abstrata da 
loucura funciona através de elementos concretos 
que se atualizam pela potência maior ou menor 
de transformação do agenciamento. É, portanto, 
impossível destacar a expressão escrita destas 
máquinas. C. encontrou nas palavras modos de 
dar vazão aos acontecimentos, aos efeitos das 
misturas dos estados de coisas do agenciamento 
loucura, seja condicionando-os ao mesmo 
estado de coisas do hospital, seja descobrindo 
maneiras de emitir a força destes encontros, 
sempre novos, sempre criadores. Apesar de todo 
o maquinismo hospitalar, dos jogos 
micropolíticos de despossessão, da destituição 
de saberes, das usuras, ela também sabe que a 
vida é desordem, é movimento, sempre em 
atualização. Este é nosso trabalho: trazer a partir 
destas experimentações, na radicalidade da 
sedação da clausura, a vida e o pensamento se 
fazendo acontecimento. Trabalharemos com o 
conceito de acontecimentalização. Buscamos 
com este conceito, sair do campo das práticas e 
saberes tidos como coerentes e consentidos para 
analisar o acontecimento expressivo de C. 
Fugimos das análises do que se é, das 
evidencias, das constantes, do já visto das 
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estruturas psicológicas para fazer surgir as 
singularidades do devir. Procedemos assim por 
uma desmultiplicação causal: analisar os 
acontecimentos seguindo as conexões, 
encontros, reportações, enfim os processos 
múltiplos que os constituem. C. faz aparecer 
uma luta entre saberes, faz emergir a partir da 
construção da loucura patológica, da miséria, da 
despossessão e da moral, quem define aquele 
que, será o perdedor e o ganhador, num mundo 
dividido em dicotomias. Escrita que expõe lutas, 
usuras, a mais valia daqueles que ganham com a 
loucura e daqueles que não tem vez, num 
mundo que, de antemão, está dividido em 
binarismos excludentes tais como ela refere, em 
“proprietários e não-proprietários”. C. expõe o 
embate das forças dos movimentos mais 
inovadores e conservadores, expressando as 
próprias fragilidades destes movimentos dentro 
de uma máquina abstrata loucura que continua 
confinando moralmente, dividindo o mundo, 
transformando as experiências inovadoras em 
saberes legitimados. Continuamos surdos ao que 
foi silenciado, ao que foi ignorado. C. sabe do 
poder da palavra psi. Rouba o procedimento 
interrogativo dos psicólogos e psiquiatras para 
potencializar suas próprias perguntas e com isto 
ganhar mundos. Mas também sabe da armadilha 
criada. Pois, se também precisou aliar-se aos 
procedimentos psi, sabe que são os mesmos que 
cronificam e criam a realidade do louco 
desmemoriado. Aprendeu a lição. Sabe que é 
louca, se apropriou e aprendeu a jogar com as 
forças das palavras legitimadas, mas 
permaneceu desconfiada, não se convenceu 
completamente no jogo. E com isto, permanece 
expressando em alguns escritos menores as 
forças de um rumor de uma outra história 
acontecendo. E quais seriam as forças do 
contemporâneo que buscam restituir a palavra 
interditada? E como estas forças estariam em 
jogo no agenciamento da loucura? Realizaremos 
este trabalho, trazendo as anotações feitas pela 
pesquisadora após os encontros com C. e os 
fragmentos de seus escritos e, por meio de 
reportações, fazer o embate de lutas no 
agenciamento loucura, de modo a traçar uma 
análise de sua expressão singular. Se por um 
lado “aprendeu a lição, tornando-se a doente 
mental asilada”, por outro lado, não cessa de 
interrogar este estado de coisas, fazendo 
incisões, perfurações que provocam a psicologia 
a pensar. Se a psicologia admite tais 
provocações, arrisca-se a ser ampliada, ser 
afetada por estes movimentos expressivos e 
assim fazer pequenas rachaduras nas 
polaridades, nas legitimidades e nas estruturas a 
priori. Ousamos entrar numa zona 
desconfortável, não mais no plano dos saberes 

formados e explicativos, mas de viver numa 
zona incerta, ilimitada de problematizações 
constantes. Nem louco e nem autoridade psi, 
trazemos através dos encontros e dos escritos a 
vida em movimento, desestabilizando de 
saberes, remetendo a vida ao ilimitado do 
acontecimento. 
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Este trabalho traz contribuições da História Oral 
para a entrevista psicológica, esta como um 
espaço privilegiado para o retorno da narrativa 
no contemporâneo. Iniciando com as 
contribuições de Walter Benjamin sobre a 
narrativa, apresenta histórias contadas em um 
ambulatório público de psicologia, propondo 
outra escuta e outro olhar para as falas, silêncios 
e gestos que se colocam em cena. Destaca, a 
seguir, as contribuições da História Oral, em 
especial, as de Alessandro Portelli, cujas 
proposições para o encontro entre entrevistador 
e entrevistado em uma procura histórica muito 
se aproximam do que acontece em uma 
entrevista psicológica. Elas permitem afastar as 
preocupações com uma impossível neutralidade, 
com análises e interpretações teóricas e deixam 
os ouvidos livres para aquilo que lhes é dito, as 
histórias narradas por pessoas de “carne e osso” 
e escutadas por psicólogos também 
“encarnados”, que compartilham do mesmo 
mundo, contexto de significações sempre em 
jogo. Segundo Walter Benjamin (1994) o 
narrador não está mais entre nós. A experiência 
da arte de narrar está desaparecendo, a ponto de 
ficar embaraçado aquele a quem se pede que 
narre alguma coisa em um grupo. Para 
Benjamin, é como se não tivéssemos mais a 
faculdade de intercambiar experiências, antes 
algo seguro e que parecia inalienável. Este 
processo se intensifica a partir da I Guerra 
Mundial, quando se observa que os combatentes 
voltavam mudos dos campos de batalha, pobres 
em experiência comunicável. É à experiência 
transmitida de pessoa a pessoa que recorre o 
narrador. Mesmo escrita, a melhor narrativa será 
aquela que mais se aproxima das histórias orais 
de narradores anônimos. A narrativa tem sempre 
uma dimensão utilitária, um conselho, uma 
moral da história, uma sugestão prática, da qual 
cada ouvinte irá se apropriar de forma singular. 
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Um conselho é uma experiência comunicável e 
dar conselhos úteis depende do que foi 
experienciado. Quando a experiência e sua 
sabedoria deixam de ser valorizadas, 
comunicáveis e comunicadas, o conselho 
desaparece. O autor atribui o desaparecimento 
da narrativa a dois indícios: o surgimento do 
romance e a valorização da informação no 
período moderno. O entrevistado em uma 
entrevista psicológica é um narrador que 
comparece com sua experiência. Seu saber vem 
de longe, de outros lugares e de outras épocas; 
sua fala é válida, sem a preocupação de que seja 
plausível; não há explicações para os gestos, as 
falas e os silêncios; o extraordinário da sua 
experiência singular é narrado com exatidão, 
sem impor ao entrevistador o contexto 
psicológico da ação, deixando-o livre para 
interpretar a história, pois várias interpretações 
são possíveis; não há interesse em transmitir o 
“puro em si” da coisa narrada como uma 
informação ou um relatório, pois a coisa surge 
mergulhada na vida do narrador, que imprime 
sua marca na narrativa; não se trata de aplicar 
uma técnica, mas de uma arte manual, em que o 
sentido vai sendo tecido por ambos, entrevistado 
e entrevistador; não é obrigado a explicar os 
episódios nem a se preocupar com o 
encadeamento exato de fatos determinados, pois 
se inserem “no fluxo insondável das coisas”. 
Podem os relatos ouvidos semanalmente em um 
ambulatório de psicologia, serem vistos como 
narrativas, histórias de vida, fontes orais, as 
quais, ao mesmo tempo em que são contadas de 
forma singular, remetem ao contexto social, 
histórico, cultural e político que sempre adentra 
o espaço nada reservado da entrevista psi? O 
ambulatório de psicologia da Policlínica Almir 
Madeira, em Niterói, é procurado por dezenas 
de pessoas semanalmente (cerca de vinte e seis 
marcações), que relatam o que as levou a 
procurarem este setor e o que esperam deste 
encontro. Pensamos que uma análise destas 
entrevistas deverá levar em conta, não o sentido 
científico moderno do termo análise, da divisão 
em partes menores para estudo e busca da 
verdade, mas sim o seu sentido originário, que 
vem do grego analisein, e possui significados 
muito interessantes para quem se propõe a ouvir 
o relato alheio. Analisein remonta à Odisséia de 
Homero e descreve o que Penélope fazia todas 
as noites, desfazer a trama que ela tecera 
durante o dia. Significa o desfazer de uma trama 
a fim de revelar o próprio tecer, mas também 
soltar, soltar as algemas de um preso, libertar 
alguém da prisão, ou ainda desmontar os 
pedaços de uma construção. Pensamos que as 
narrativas são tramas que revelam as dobras do 
tecido histórico em constante tecer, destecer e 

re-tecer, experienciado por ambos, entrevistado 
e entrevistador. Entrevista significa “vista e 
conferência entre duas ou mais pessoas em local 
combinado”. Resumindo, ver e conversar com 
alguém, algo muito próximo das idéias de 
Alessandro Portelli, oralista italiano, em função 
do tratamento informal que dispensa à história 
oral, que é como a entendemos, um “prosear”, 
sem nenhuma pretensão à cientificidade, pois 
reconhece a multiplicidade das narrativas que 
impede o entrevistador de se considerar 
depositário de uma verdade única. Esta 
espontaneidade da conversa é mantida por 
Portelli em suas entrevistas. Todavia, embora 
distanciado de uma preocupação objetivista-
positivista com a verdade, este autor alerta que 
não se trata de abandonar a “utópica busca da 
verdade”, o que significaria adotar a premissa 
irresponsável de que todas as histórias são 
equivalentes e intercambiáveis, tornando-as 
“irrelevantes”, o que seria outro modo de 
neutralizá-las. Ao lado da vontade de saber 
‘como as coisas realmente são’, uma atitude 
aberta às muitas variáveis de ‘como as coisas 
podem ser’. Ao invés da memória como 
depósito de conteúdos do passado, que tivessem 
permanecido intactos e estagnados até que 
alguém decidisse perguntar, a memória como 
constante desvelamento, invenção, não 
esquecimento, que recria o passado em lugar de 
preservá-lo intacto. Durante as entrevistas que 
fazemos, fatos, práticas e discursos adentram o 
espaço da entrevista psicológica: notícias do 
tráfico, das mortes, narrativas de dor e 
impotência, insatisfação com as condições de 
trabalho, notícias da cidade, sonhos, perdas. O 
mundo “lá fora” se apresenta sempre em uma 
entrevista “psicológica”, como em qualquer 
outra, algo óbvio, mas muitas vezes esquecido 
ou desconsiderado. Se, como afirma Portelli, 
fontes orais são fontes narrativas, pensamos que 
se pode considerar a narrativa em uma 
entrevista psicológica uma fonte histórica oral, 
ou seja, uma via de acesso ao contexto histórico 
contemporâneo daquele que fala e daquele que 
ouve, pois “somos agentes ativos da história e 
participantes do processo de fazê-la”. Da mesma 
forma, em uma entrevista, não será o 
entrevistador que irá desvelar a verdade dos 
fatos narrados pelo entrevistado. A narrativa já é 
uma interpretação de significados da 
experiência, um desvelamento da verdade, e 
ouvi-la também o é. Não há um lugar a se 
chegar que esteja além da própria atribuição de 
significados pelo narrador a sua experiência. A 
subjetividade não é uma interferência incômoda, 
mas a contribuição mais rica das memórias e 
fontes orais. No entanto, o fato de ser subjetivo 
não impede a vinculação do que é narrado e de 
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seus significados com a subjetividade que vai 
além do indivíduo, como manifestação do 
discurso definido e aceito socialmente. Nos 
textos dos relatos orais ou dos diálogos de 
entrevista, individual e social se fundem. É 
possível escutar, através das narrativas 
singulares dos entrevistados, as vinculações 
com o contexto mais amplo de significados, ou 
seja, o social ali imbricado. O desafio para o 
entrevistador é o de não se colocar frente ao 
entrevistado como aquele que vai ser 
“estudado”, mas sim como quem busca apenas 
“aprender um pouquinho”. Isto implica em 
tratar o entrevistado não como fonte de 
informações úteis à pesquisa, mas como uma 
pessoa, que merece respeito. Portelli lembra que 
a história oral espera que ‘o povo se movimente 
e fale por si mesmo’, o que é temido pela 
academia, desejosa do controle da racionalidade 
escrita, como se pudesse separar escrita e 
oralidade. Defende a especificidade da fonte 
oral, que está além de um mero suporte do texto 
escrito. Em uma narrativa, não importa se o que 
foi narrado aconteceu de fato, importa o que é 
contado. O texto da narrativa já é, por si só, um 
fato. O que interessa não é sua fidelidade aos 
fatos, mas, ao contrário, seu afastamento, que 
permite a invenção. Não terá, por isto, menos 

credibilidade que a fonte escrita, que, aliás, 
transmite fontes orais não identificadas, muitas 
vezes de forma distorcida. Logo, não há 
objetividade nas fontes orais, como não há nas 
fontes escritas. O entrevistador já possui 
referências prévias, interfere sobre o 
entrevistado com sua expectativa acerca do que 
quer ouvir, assim como é observado pelo 
narrador. Os cuidados adotados por Portelli 
como historiador oral são pertinentes ao 
pesquisador de qualquer outra área que utilize 
entrevistas, e também ao psicólogo em sua 
prática cotidiana de ouvir e (por que não?) 
contar histórias. Ajudam a pensar outras formas 
do uso da entrevista, a ficar mais à vontade nos 
encontros que acontecem para ouvir as 
narrativas, sem a preocupação de desempenhar 
o “papel do psicólogo” pré-definido como 
neutro, distante, asséptico, preocupado apenas 
com uma interioridade psíquica encapsulada, 
abstrata, apartada do mundo, de suas cores, 
sons, cheiros e movimentos. Antecedendo 
qualquer enquadramento teórico-metodológico, 
uma entrevista será sempre uma conversa entre 
duas pessoas que se encontram, e, ao mesmo 
tempo, uma forma de resistir ao emudecedor 
esquecimento-desenraizamento contemporâneo.  
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Este trabalho visa apresentar o modo como se 
estabeleceu a relação entre doença mental e 
gênero feminino, identificando e analisando as 
Fichas de Observação das pacientes internadas 
na Colônia Juliano Moreira (CJM), entre 1940 e 
1941. Através dos diagnósticos, prognósticos e 
tratamentos sugeridos busca compreender quem 
eram essas mulheres às quais se destinou a 
assistência psiquiátrica vigente; quais as 
características distintivas de doença mental que 
a psiquiatria observava nessas mulheres; e quais 
as marcas da doença consideradas próprias do 
gênero feminino. A partir de uma revisão 
historiográfica sobre a relação entre doença 
mental e gênero feminino podemos distinguir 
duas características presentes nessas análises 

produzidas em final dos anos de 1980 e década 
de 1990: a ênfase majoritária no recorte 
temporal do final do século XIX e início do 
século XX; e a adoção de uma perspectiva 
analítica que ressalta a vitimização das mulheres 
frente à psiquiatria e à sociedade na qual 
viviam. Enfocando temas como educação 
feminina, disciplinarização, padrões de 
comportamento, códigos de sexualidade, 
prostituição (entre outros), tais estudos 
fundamentam-se principalmente na perspectiva 
analítica de Michel Foucault, a qual destaca que 
o controle da sociedade sobre o indivíduo não se 
opera apenas pela ideologia ou pela consciência, 
mas começa no corpo, com o corpo, sendo este 
uma estratégia biopolítica. Com base na análise 
destes trabalhos verificamos que na passagem 
do século XIX para o XX teriam ocorrido 
mudanças no significado da relação entre 
doença mental e gênero feminino, embora a 
doença mental feminina continuasse a ser 
diretamente relacionada à sexualidade. Se em 
meados do século XIX a mulher assexuada era 
considerada padrão de normalidade e 
idealização, no início do século XX o prazer 
sexual feminino passou a ser enfatizado como 
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fundamental para a normalidade feminina, para 
a manutenção de casamento sadio e para a 
procriação. Porém, o excesso desses prazeres 
não deixou de ser condenável, assim como a 
prática sexual da mulher deveria ser mantida 
entre os limites do excesso e da falta. Nessa 
perspectiva, a histeria, relacionada desde a 
antiguidade à mulher e seu útero, ganhou papel 
de destaque como doença mental tipicamente 
feminina, Em fins do século XIX, o discurso 
psiquiátrico passou a se utilizar bastante dessa 
concepção e, para os alienistas brasileiros, seus 
sintomas principais eram expressos pelo 
onanismo e pelo abuso dos prazeres venéreos. A 
pesquisa realizada sobre as pacientes mulheres 
na CJM no início dda década de 1940, 
demonstra que sua entrada nessa instituição 
esteve relacionada às reformulações na política 
assistencial psiquiátrica empreendida pelo 
Governo Vargas no período, expressas em 
várias ações do Serviço Nacional de Doenças 
Mentais (SNDM), órgão subordinado à Divisão 
Nacional de Saúde (DNS) do Ministério da 
Educação e Saúde, criado em 1941. A política 
assistencial psiquiátrica nacional passou a 
privilegiar como tipo padrão a instituição 
hospital-colônia (modelo adotado na CJM desde 
1924) planejando e executando a construção e 
ampliação de instituições psiquiátricas em todo 
o país. Como conseqüência, a CJM passou neste 
período por um processo de expansão e 
incremento de suas formas de atendimento, com 
a construção de novos pavilhões e a expansão 
de suas modalidades assistenciais (atendimento 
e internação à pacientes agudos e crônicos). 
Nesse contexto a CJM diversificou suas formas 
de atendimento, começando a receber pacientes 
femininas: em 1940 foram internadas 173 
mulheres, 294 pacientes internadas em 1941, 
seguindo-se 966 no ano de 1942. Na análise das 
Fichas de Observação da Colônia não 
encontramos um associação entre raça e doença 
mental, mas é possível detectar várias categorias 
que estabeleciam uma correlação entre essa 
doença mental e o gênero feminino. Além das 
relações presentes no século XIX entre gênero, 
sexualidade, fisiologia feminina e doença 
mental observamos ainda a existência de 
associações entre doença mental e casamento, 
misticismo, trabalho e educação. Nos casos 
analisados, a solteirice é vista como uma 
predisposição para o surgimento de doença 
mental. O estado civil de solteira é o mais 
recorrente entre as pacientes e aparece 
associado às condutas que, na maioria das 
vezes, eram consideradas reprováveis para a 
moral social da época. Quanto às casadas, a sua 
internação configura-se a partir de um quadro de 
tensão entre as mesmas e seus maridos, embora 

o ato do casamento fosse recomendado pelos 
médicos como o ideal para manter a sanidade 
feminina. A doença mental permanece 
relacionada à questão da sexualidade, como no 
século XIX. A fisiologia da mulher em conjunto 
com as recorrências de uma sexualidade 
desviante ou excessiva (ninfomania, 
homossexualismo, frigidez, entre outros) era 
tida como manifestação de alienação. 
Tratamentos com choque por cardiazol, elétrico 
e uso de insulina eram recorrentes para os casos 
de mulheres com sexualidade considerada 
desviante. A lobotomia era, majoritariamente, 
realizada em pacientes que apresentavam 
distúrbios relacionados aos órgãos sexuais e ao 
aparelho reprodutor. Quanto ao posicionamento 
da instituição em relação às profissões 
femininas, podemos verificar que, com raras 
exceções em que a instituição declara a 
internada como professora ou costureira, as 
pacientes eram classificadas como 
“domésticas”, mesmo quando elas informavam 
outras profissões. Isto parece evidenciar um 
posicionamento da instituição, que via as 
demais atividades da mulher fora do lar como 
inaceitáveis. Os tratamentos utilizados 
corroboram essa interpretação, já que um dos 
principais métodos terapêuticos utilizados na 
CJM – a praxiterapia – quando recomendado às 
pacientes reforçava a posição da mulher como 
voltada para o lar: lavanderia, cozinha, serviços 
de limpeza, bordado e costura eram as 
atividades destinadas às internas. Com relação 
ao tema da educação feminina é notável que o 
modo como esse tema era definido na década de 
1940 não parece ser o mesmo dos períodos 
anteriores. Segundo outros estudos, já na década 
de 1930, o discurso médico psiquiátrico alertava 
para a importância da mulher ter instrução, pois 
a ela era dada a responsabilidade a educação da 
prole e dos futuros cidadãos. Uma mulher 
instruída estaria menos propícia à doença 
mental, enquanto a miséria e a falta de instrução 
eram vistas como principais motivos de 
disseminação da loucura. É significativo neste 
sentido que os médicos da CJM, em suas 
anotações nas fontes consultadas ressaltassem 
sempre o nível intelectual das pacientes e seu 
grau de instrução, relacionando-os a expressões 
de moléstias mentais. De qualquer modo 
verifica-se que, embora a instrução fosse bem 
vista, assim como a sexualidade, seus excessos 
poderiam ser um fator de doença mental. O 
misticismo, por sua vez, era considerado um 
mal pelos psiquiatras, sendo bastante referido 
nas Fichas de Observação. Há um grande 
número de pacientes que freqüentavam o 
espiritismo ou tinham alucinações auditivas e 
visuais de fundo religioso o que, do ponto de 
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vista da psiquiatria, corroborava a relação entre 
misticismo e doença mental. Analisando os 
diagnósticos conferidos a essas mulheres, 
percebe-se a presença de categorias como 
surdo-mudez, cegueira e senilidade Pacientes 
que aparentemente não apresentavam moléstias 
mentais eram internadas devido a esses 
estigmas. Além disso, observamos que os casos 
das internas da CJM em 1940 e 1941 retratam 
que de alguma forma elas rompiam com os 
padrões idealizados à época para o gênero 
feminino. Essas mulheres vivam numa 
sociedade onde a definição de papéis de gênero 
próprios para o masculino e para o feminino 
também informava a percepção sobre os 
indivíduos doentes mentais, dada a inadequação 
destes aos parâmetros de gênero da época. A 
relação doença mental/sexualidade/fisiologia 
feminina muito presente nos discursos 
psiquiátricos de meados do século XIX e início 
do século XX, se encontra idêntica ou adaptada 
no início dos anos de 1940. Verificamos a 
construção de uma relação entre distúrbios 
menstruais e doença mental e tratamentos 
específicos no que se referia à sexualidade 
feminina. No entanto o diagnóstico de histeria 
não está presente nestas Fichas de Observação, 
embora as noções de degeneração e de 
hereditariedade ainda se apresentem como 
primordiais no discurso psiquiátrico da 
instituição. O aspecto degenerativo da paciente 
e uma possível hereditariedade da doença são 
aspectos ressaltados pelos médicos da CJM. 
Quanto ao trabalho, este tema não se fazia tão 
presente no discurso médico-psiquiátrico do no 
início do século XX quanto aquele encontrado 
nas Fichas de Observação das pacientes da CJM 
, ainda que nessas fontes a imagem do trabalho 
feminino permanecesse vinculada ao espaço 
doméstico. Ao analisar as Fichas de Observação 
das internas da CJM é possível verificar que 
algumas das modificações na relação doença 
mental e gênero feminino são frutos das 
transformações pelas quais passavam a própria 
sociedade. A adoção pela medicina psiquiátrica 
da concepção da mulher instruída ser menos 
propicia à alienação é compartilhada pela 
sociedade que vê a figura feminina como 
responsável pela educação da prole e de futuros 
cidadãos, ao mesmo tempo em que o ideal de 
mulher voltada para o lar ainda era vigente. 
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Uma das principais personagens da psicologia 
da educação no Brasil pode ser considerada a 
Psicóloga russa Helena Antipoff. Tendo feito 
sua formação em Ciências na França e em 
Educação na Universidade de Genebra, Suíça, 
foi aluna e seguidora de Edouard Claparède. 
Desenvolvendo seus trabalhos na Universidade 
de Genebra e na Maison de Petits, Antipoff 
também trabalhou na Rússia após a revolução 
de 1917, atuando em estações médico-
pedagógicas, contudo, foi no Brasil, país em que 
viveu a partir de 1929, que ela desenvolveu 
grande parte de sua obra e elaborou os conceitos 
e propostas aqui abordadas. Vindo a convite do 
governo mineiro, que percebia a importância da 
psicologia para o desenvolvimento da educação 
no estado e para a efetividade da Reforma 
Francisco Campos, feita em 1928, Helena 
Antipoff cria a Escola de Aperfeiçoamento de 
Professores, responsável pela maior parte das 
iniciativas de mudança na educação a partir dos 
anos de 1930. Apesar de ter exercido grande 
influência na educação e na psicologia da 
educação no Brasil, parte da obra antipoffiana 
continua ainda pouco estudada, principalmente 
no que se refere à psicologia do Excepcional. 
No momento atual, em que a Inclusão tem sido 
discutida seriamente e que se percebe uma 
carência de propostas efetivas que respondam às 
demandas apresentas por alunos e professores, 
torna-se importante um resgate da obra dessa 
autora e das experiências por ela implementadas 
na educação dos Excepcionais. Nesse sentido, 
conhecer suas iniciativas e propostas pode 
auxiliar educadores e psicólogos na construção 
de uma política de Inclusão efetiva e adequada à 
realidade brasileira, haja vista que as práticas 
dessa autora foram realizadas respeitando e 
valorizando as especificidades do contexto 
sócio-cultural do país. Alguns pontos da obra 
antipoffiana merecem especial destaque no que 
concerne a educação dos excepcionais por se 
mostrarem atuais. Entre eles estão as propostas 
de “Homogeneização das Classes Escolares” e 
da técnica de “Ortopedia Metal”, e os conceitos 
de “Inteligência Civilizada” e de 
“Excepcionalidade”. Percebe-se, na história da 
educação dos “Excepcionais” no Brasil, três 
momentos ideológicos, marcados por diferentes 
concepções acerca da deficiência. Nos anos de 
1930, propõe-se a homogeneização das classes 
escolares. Essa proposta, feita pela própria 
Helena Antipoff, visava separar os alunos 
segundo os resultados obtidos nos testes 
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psicológicos responsáveis por medir a 
inteligência. Em um segundo momento, na 
década de 1960, observa-se uma mudança nos 
discursos acerca da educação dos Excepcionais. 
As políticas que surgem nesse período trazem, 
como inovação, a Integração daqueles alunos 
que se mostrassem aptos a ingressar no ensino 
regular. Chama a atenção o fato de que não 
havia um compromisso da instituição escolar 
em oferecer auxílio que visasse a melhor 
adaptação desses alunos. Os estudantes 
poderiam freqüentar a escola regular apenas por 
estarem aptos por si próprios. Em se seguida 
tem-se as políticas de Inclusão a partir dos anos 
1990, nesse período passa a ser função da escola 
se adaptar ao aluno e providenciar que estes 
possam ter acesso à escola regular. Antipoff, 
pioneira nesta área, desenvolveu seus trabalhos 
entre as décadas de 1930 e 1970, período no 
qual nota-se uma série de propostas que visam 
inicialmente separar os alunos segundo suas 
performances nos testes, seguido de uma 
mudança de perspectiva que vê os benefícios em 
se colocar, num mesmo ambiente escolar, 
alunos que apresentassem diferentes 
características. Antipoff participou não apenas 
como teórica da psicologia, mas também como 
fundadora de duas das mais importantes 
instituições de atendimento aos Excepcionais no 
Brasil como a Sociedade Pestalozzi mineira em 
1932 e a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais no Rio de Janeiro em 1954. Sobre 
a proposta de homogeneização das classes 
escolares ficava estabelecido que a divisão das 
classes seria feita seguindo os critérios de que 
na classe A estariam os alunos novatos de Q.I. 
mais elevado, na classe B os de Q.I. médio e na 
C os de Q.I. inferior. No caso dos alunos 
repentes, as salas seriam as B para os alunos 
alfabetizados (tratava-se de turmas de primeiro 
ano) e C para os alunos retardados e de 
inteligência tardia. A classe D seria para os 
retardados e anormais (do ponto de vista mental 
e sensório-motor) e a classe E para os alunos 
com anomalias de caráter. Porém a própria 
autora considera num segundo momento que há 
menos perigo em ver crianças excepcionais e 
desequilibradas ao lado dos normais do 
separadas em classes especiais onde seus 
problemas, nas mãos de um professor 
inexperiente, poderiam explodir como uma 
bomba. Essa mudança de perspectiva aproxima 
a proposta de Antipoff das políticas de educação 
inclusiva que se tornaram pauta do dia no 
campo da educação a partir da declaração de 
Salamanca (1994). A partir de uma concepção 
funcional da inteligência, Antipoff propôs às 
escolas a adoção de programas de “Ortopedia 
Mental”, visando equalizar as oportunidades 

para as crianças de baixa renda que não tinham 
resultados satisfatórios. A “Ortopedia Mental”, 
termo criado por Binet e Belot em 1910, 
considera que as estruturas psicológicas se 
mantêm inalteradas, sendo modificada, pelos 
exercícios de Ortopedia Mental, apenas a 
capacidade funcional de uso. Esse conceito 
propõe que sejam aplicados aos alunos, de uma 
forma geral, tratamentos que busquem os 
preparar para a educação e a maximizar. 
Considerada uma ginástica psicológica, leva em 
conta a "Lei do Interesse", proposta por 
Claparède, ao apresentar às crianças tarefas que 
sejam de seu interesse, que atraiam sua atenção 
e proporcionem seu engajamento à atividade 
proposta. Entre os conceitos elaborados por 
Antipoff estão os de Inteligência Civilizada que 
seria aquela medida pelos testes de inteligência 
(Quoeficiente Intelectual – Q.I.). Esses testes 
não tinham por função medir a inteligência 
geral, biológica, de origem genética, mas como 
propunha Claparède, tinha como objetivo medir 
a capacidade de resolução de problemas do 
sujeito, problemas estes que não poderiam ser 
solucionados nem através do hábito, nem 
através do instinto. É importante frisar que o 
teste mediria uma inteligência funcional 
apresentada pelo sujeito naquele momento e 
construída socialmente, e não uma inteligência 
como estrutura definitiva e dada a priori. O 
conceito de “Inteligência Civilizada” retira do 
sujeito à responsabilidade por sua inapetência 
para a educação formal, desvia o foco para a sua 
condição sócio-histórica, considerando que não 
se trata de uma deficiência estruturalmente 
selecionada no indivíduo, de uma questão inata, 
mas de uma situação vivencial, possível de ser 
alterada com um método educativo mais eficaz 
e que leve esses aspectos sociais em conta. 
Outro conceito inovador para a época é o de 
Excepcionalidade, definida por Antipoff de 
maneira funcionalista, enfatizando os problemas 
de ajustamento ao meio sociocultural como 
determinantes de sua causa. Para Antipoff, a 
deficiência não seria do aluno propriamente, 
mas decorreria de uma falta de ajustamento da 
sociedade às reais necessidades da criança. Essa 
proposição condiz com as atuais políticas de 
Inclusão, pois ressalta que é a sociedade, na 
figura da instituição escolar, que deve se ajustar 
às necessidades educacionais especiais de cada 
criança. Em 1934, em entrevista foi publicada 
no Jornal do Estado de Minas, Antipoff lança o 
conceito de excepcionalidade o qual se destina a 
atenuar as denominações que tinham sido 
utilizadas nas suas primeiras publicações, tais 
como crianças anormais, imbecis idiotas, 
consideradas um tanto pejorativas. Inicialmente 
esse termo esteve relacionado apenas aos 
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infradotados, mas Antipoff os aplica a todos 
aqueles que apresentam alguma diferença nos 
resultados dos testes psicológicos. Segundo 
estatuto da Sociedade Pestalozzi, entidade 
implantada no país por Helena Antipoff, os 
excepcionais seriam aqueles classificados acima 
ou abaixo da norma de seu tempo, visto serem 
portadores de características mentais, físicas ou 
sociais que façam da sua educação um problema 
especial. Considera-se que conhecer melhor 
estas propostas levará a uma melhor 
compreensão da história e das práticas na 
educação dos excepcionais ou como passa a ser 
denominação vigente a partir de 1994, dos 
portadores de necessidades educacionais 
especiais. Isto poderá ajudar a implementar de 
maneira mais efetiva as políticas de inclusão 
neste novo século no país. As referidas 
propostas e conceitos mostram uma concepção 
funcional, o que reflete a formação intelectual 
da autora, assim como aproxima suas práticas 
daquelas que são hoje propostas nas políticas de 
educação inclusiva, ressaltando a atualidade da 
obra antipoffiana e a importância do resgate da 
mesma. 
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Ao longo da história da psicologia sua 
vinculação com os movimentos sociais se deu 
de forma incipiente. Contudo, a partir do final 
dos anos 80, com o fim da ditadura militar e a 
retomada dos estudos acerca dos movimentos 
sociais no âmbito das ciências humanas, nota-se 
um incremento de estudos e intervenções na 
área da Psicologia. Tais estudos e intervenções 
contribuíram na análise dos processos de 
alteridade tanto no que se refere aos processos 
subjetivos engendrados por meio da 
participação dos movimentos sociais, quanto na 
interferência destes movimentos na ampliação 
dos direitos humanos e na construção de 
políticas públicas. Observa-se, porém, que nos 
anos 90 houve um certo refluxo tanto no 
interesse dessa temática como campo de estudo, 
quanto no registro histórico das lutas e 
movimentos, bem como em suas expressões 
políticas. Este refluxo, aliado a inúmeras outras 
questões, tem corroborado para um certo 
esquecimento das conquistas obtidas por estes 
movimentos, bem como contribui para a 
opacidade das lutas cotidianas travadas pelas 
camadas populares. Observa-se ainda um certo 
resfriamento e isolamento dos movimentos 
sociais, abrindo espaço para o fortalecimento de 
práticas populistas e clientelistas que 
enfraquecem a esfera pública, privatizando 
conquistas e direitos sociais. No caso da escola 
pública, o isolamento e/ou resfriamento das 
lutas, aliado aos processos que se referem à 
dilapidação das condições de vida e de trabalho, 
tem contribuído para a intensificação do 
sucateamento da escola pública.  
As lutas dos movimentos sociais nas últimas 
décadas do século XX enriqueceram o conceito 
de democracia incorporando novos elementos 
advindos destas lutas, como também 
interferiram nos modos de ensinar e gerir a 
escola, e nas práticas da Psicologia voltadas à 
compreensão dos processos educacionais. Tais 
movimentações sociais provocaram rupturas 
também nos modos de praticar a Psicologia. 
Historicamente, as práticas da Psicologia no 
campo educacional estiveram voltadas ao estudo 
do desempenho escolar, dos processos de 
cognição, do mapeamento de aptidões e 
capacidades, das carências culturais e 
marginalização social das camadas mais 
empobrecidas da população brasileira. Neste 
percurso, as práticas psi que se hegemonizaram 
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na esfera educacional pautaram-se em uma 
razão psicométrica, hierarquizante e 
classificatória, permeadas por matrizes 
individualizadoras do fracasso escolar e da ação 
da escola. Apenas nos anos 80 é que toma vulto 
na Psicologia estudos e intervenções que 
buscaram compreender a trama institucional que 
perpassa os processos educacionais, passando 
também a incorporar em suas análises a relação 
entre políticas governamentais, políticas 
públicas e movimentos sociais. Este desvio 
ético-político nas práticas-psi contribuiu no 
sentido de ampliar o campo de análise acerca 
dos modos de vida das camadas populares e 
permitir a apreensão do cotidiano escolar em 
sua complexidade, desmistificando práticas 
instituídas neste campo; e ainda a incorporação 
de estudos voltados às ações coletivas em suas 
conexões com a formulação de políticas 
públicas.  
Porém, como muitas das ações destes 
movimentos são difusas e o impacto destas 
sobre a escola tem pouca visibilidade, qualquer 
estudo que focalize apenas os resultados 
imediatos de tais lutas pouco apreende a 
complexidade dos modos de funcionar das 
movimentações sociais. Trata-se de ampliar os 
horizontes do processo de pesquisa indo além 
das conquistas ou fracassos imediatos, para não 
se resvalar em pessimismos ou fatalismos que 
de um lado impedem a compreensão de 
processos que são complexos e fluidos e, de 
outro, acabam por reconhecer e fortalecer 
exclusivamente as ações que emanam do 
Estado.  
No percurso de nossas pesquisas temos 
focalizado ‘A luta por escola pública: memórias 
e invenções cotidianas’, por meio do 
mapeamento dos processos de luta 
protagonizados por movimentos sociais no 
município de Cariacica/ ES, no que se refere às 
condições de acesso e permanência na escola. 
Visamos também analisar os processos 
instituídos e instituintes que permeiam a luta por 
acesso e permanência na escola, analisando como 
tais processos têm contribuído para desmontar 
e/ou fortalecer as políticas de desistência que se 
forjam no cotidiano escolar.  
Nosso foco têm sido as ações coletivas 
institucionalizadas e não institucionalizadas que 
se articulam direta e indiretamente com a luta 
por escola. Partindo da compreensão de que os 
movimentos sociais não guardam uma relação 
de causa-efeito uma vez que se expressam na 
dinâmica das lutas sociais, entendemos que sua 
emergência relaciona-se a uma complexidade de 
elementos que não se pode simplificar. Deste 
modo, o mapeamento das lutas por escola, e das 
estratégias utilizadas neste processo, deve ser 

empreendido de modo a não desconsiderar 
ações difusas e a não desperdiçar reivindicações 
que, aparentemente, poderiam ser consideradas 
como lutas de um campo que não se relaciona 
imediatamente com a escola. Ao mesmo tempo, 
não se pode negligenciar as dimensões 
subjetivas que permeiam as lutas sociais e que 
diz respeito ao compartilhamento de 
experiências e de valores construídos 
socialmente. É por intermédio das experiências 
cotidianas e de tais trocas entre os sujeitos que 
ocorre produção de sentidos a partir de 
reelaborações de matrizes discursivas ou, em 
outras palavras, de conhecimentos instituídos e 
validados socialmente, à luz das questões que a 
cada instante se colocam aos sujeitos. Por isso, 
atentar para os atores sociais, suas ações, os 
sentidos que as pautam, e acompanhar a 
trajetória das movimentações cotidianas por 
meio das histórias narradas pelos sujeitos que as 
experienciam, é de fundamental importância.  
A partir dessa trajetória evidenciamos uma 
intensa e rica movimentação por parte da 
população para conquistarem minimamente 
condições dignas de vida. Assim, as lutas 
cotidianas pulverizam-se em diversas frentes de 
embate almejando garantir não só a 
sobrevivência dessa população, como também, 
para além disso, possibilidades efetivas de viver 
com dignidade. As lutas por escola se forjam em 
meio às lutas por moradia, condições de saúde, 
infra-estrutura dos bairros; dentre outras, 
interferindo no sentido da escola para os 
sujeitos.  
Empreender a historicização dessas lutas, 
compreendendo tal processo como uma certa 
história das práticas dos sujeitos, tem em nossas 
pesquisas o sentido de destacar os saberes que 
se forjam nas movimentações sociais. Do ponto 
de vista das análises que temos efetuado, as 
lutas dos movimentos sociais (e os saberes 
forjados nestes processos) trazem desafios e 
indagações não apenas para os modos 
instituídos de funcionamento da escola e de 
formulação das políticas públicas, mas também 
para os modos de fazer/pensar a Psicologia. 
Destacamos que as movimentações da 
população pelo exercício do direito à educação, 
em muitas situações, fazem-se por meio de 
ações locais e descontínuas, fragmentadas e 
imprevisíveis. Sendo assim, são pouco 
valorizadas como ações potentes por, muitas 
vezes, não corresponderem aos padrões 
instituídos de organização e movimento social. 
Acompanhar a trajetória dessas lutas, os 
resultados obtidos, torna-se fundamental para 
problematizar um certo “desinteresse” atribuído 
à população pela escolarização de seus filhos, 
bem como assertivas que ressaltam a impotência 
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e a apatia das camadas populares frente ao 
sucateamento da escola pública, e a falta de 
perspectiva quanto às mudanças nas condições 
de vida. Ao mesmo tempo, percebe-se que a 
escola pouco conhece acerca destas 
movimentações. Muitas das concepções sobre 
os alunos, suas condições de vida e suas 
famílias, são alimentadas pelo distanciamento e 
até mesmo desconhecimento pelos educadores 
da história do bairro e da população usuária, 
fato que fragiliza consideravelmente 
possibilidades de gestão compartilhada das 
práticas escolares e das políticas educacionais 
pela população usuária.  
Nosso interesse por estes estudos se pauta no 
entendimento de que a escola torna-se espaço de 
compartilhamento de experiências quando se 
abre à alteridade, entendendo este outro não 
como outro sujeito já dado que difere de mim, 
mas como forças que interrogam as práticas 
instituídas, os modos de viver já naturalizados, 
fazendo estes modos de existência diferirem 
neles mesmos. Trata-se de perceber as 
movimentações cotidianas por acesso e 
permanência na escola não apenas como 
exercício de um direito já constituído, mas 
como campo de experimentação de novos 
possíveis, fazendo da escola não apenas espaço 
de transmissão de saber. Os dados de nossas 
pesquisas indicam que o olhar sobre as lutas não 
pode ficar circunscrito apenas por análises 
macro-políticas, descoladas de sua coexistência 
com processos moleculares que produzem 
rastros, os roncos e vestígios das lutas em sua 
potência disruptiva e produtora de 
singularização. É na coexistência desses 
processos - macro e micro-políticos - que as 
lutas têm insurgência, por isso é preciso estar 
atento para os gritos ditos infames e 
insignificantes que, esgarçando os limites 
instituídos, imprimem novos contornos nas 
formas de luta e nas práticas que se desenrolam 
quanto à educação pública. 
Estas análises provocam bifurcações nos saberes 
e práticas psi, convocando-os a trilhar outros 
caminhos de compreensão acerca dos processos 
que permeiam as ações dos sujeitos, recusando 
linearidades e hierarquizações que esvaziam a 
potência disruptora das memórias das lutas e 
deslegitimam saberes outros que não aqueles 
pautados em uma racionalidade cientificista 
ainda hegemônica no campo da Psicologia.  
 
 
CONSIDERAÇÕES SOBRE A INSERÇÃO 
DA PSICOLOGIA NA GERONTOLOGIA: 

UM ESTUDO HISTÓRICO 
 

Melissa de Oliveira Pereira 
Psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial da 

Infância e Juventude de São João de Meriti 
melissadeoliveira@hotmail.com 

Roberto Melo 
aluno de curso de Formação em Psicologia do 

Instituto de Psicologia  
Universidade Federal do Rio de Janeiro  

robertosilvamelo@yahoo.com.br 
 
Este trabalho surge do nosso interesse acerca da 
inserção da Psicologia na Gerontologia ao longo 
da história da construção do estudo do 
envelhecimento como campo de saber 
multidisciplinar. Procuramos apresentá-la a 
partir de um histórico do desenvolvimento dessa 
área de pesquisa e de ação ao longo dos últimos 
anos no cenário internacional e nacional. 
Buscaremos nos centrar, porém, nos avanços 
brasileiros a partir dos reflexos da conjuntura 
mundial e mesmo nacional, e em como esta 
influenciou também o olhar dos psicólogos 
sobre o envelhecimento. Pretendemos 
apresentar ainda um quadro geral da inserção do 
psicólogo nas atuais pesquisas e ações junto ao 
idoso e ao sujeito que envelhece, tomando essa 
inclusão como resultado dessa história – e mais 
do que isso, como construção de novos avanços. 
Atualmente a população de idosos atinge 
números crescentes e de grande importância 
dentro da população mundial e brasileira, 
havendo também um aumento da freqüência de 
idosos ativos e saudáveis. Esse quadro reflete 
uma longa história que inclui tanto interesses 
científicos como não-científicos – Estado, 
indústrias, marketing, por exemplo – que 
possibilitaram um maior aprofundamento acerca 
do envelhecimento e de suas particularidades, 
com o desenvolvimento de uma nova visão 
acerca daquele que envelhece, e do próprio 
envelhecer. E foi por meio do envolvimento de 
diversas áreas profissionais com esse tema que 
uma nova prática se deu, e possibilitou o 
alongamento da vida com qualidade nos tempos 
atuais. Existem debates sobre o campo científico 
da Gerontologia, e nós a tomaremos aqui como 
o campo de estudo do envelhecimento. Até o 
início do século XIX os médicos não 
diferenciavam velhos de jovens, e grandes 
mudanças no interior da Medicina vieram 
modificar isso. É com Bichat, Charcot e 
Broussais que temos o aparecimento de um 
novo discurso sobre a senescência: o 
envelhecimento deixa de estar atrelado a forças 
divinas, e acaba por ser compreendido como um 
processo de morte dado pela modificação dos 
tecidos. O termo “gerontologia” ganha corpo 
através de Metchnikoff, que o cria em 1903. 
Apesar da definição do tema neste primeiro 
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momento nos apontar diretamente para a 
Medicina, já com Metchnikoff a Gerontologia 
apresenta características multidisciplinares. Esta 
concepção será enriquecida em 1940 por 
Nascher, em seu livro: “Geriatrics: the diseases 
of old age and their treatment, including 
psycological old age, home and institucional 
care, and medico-legal relations”. As idéias de 
Nascher e de Metchnikoff vão contra as 
tendências que viam na especialização das 
disciplinas os caminhos para o progresso da 
ciência, e encontraram assim forte resistência. 
Mesmo assim, essa abertura possibilitou a 
inclusão de outros saberes, inclusive a 
Psicologia, nos estudos acerca do 
envelhecimento. No Brasil o desabrochar desses 
estudos pode ser acompanhado a partir de três 
momentos históricos decisivos. A virada do 
século XIX para o século XX apareceria como 
primeiro momento, ao trazer reflexos dos 
avanços científicos que aconteciam no plano 
internacional. Dessa maneira, no início do 
século passado uma série de mudanças nos 
asilos e na instituição das aposentadorias traria a 
velhice como uma etapa específica da vida. 
Podemos sublinhar a diminuição da população 
de jovens e de adultos de meia-idade devido à 
Segunda Guerra Mundial, assim como o 
aumento da perspectiva de vida graças aos 
avanços na Medicina, como fatores primordiais 
para o aumento da pesquisa sobre velhice, tendo 
havido pesquisas importantes nesse campo nas 
décadas de 40 e 50. Essa nova visão possibilitou 
o surgimento das sociedades científicas da área 
nos anos 60 e 70, e a criação de um discurso 
científico que ganha espaço gradativamente. 
Esse segundo momento é marcado pela tentativa 
da SBGG – Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia – de parceria com universidades, e 
da instituição da geriatria como especialidade 
médica no interior dos hospitais cariocas. Esse 
espaço é aberto a partir da década de 80, com a 
inclusão, nas universidades, tanto da população 
idosa quanto de profissionais interessados em 
estudos sobre o envelhecimento. É também 
nesta época que ocorre a criação da Política 
Nacional do Idoso como desdobramento da 
AME – Assembléia Mundial do 
Envelhecimento – celebrada no mesmo período. 
A década de 90 aparece como terceiro momento 
importante, trazendo o envelhecimento como 
questão social. Temos neste momento o 
surgimento de inúmeros serviços especializados, 
centros de estudos, programas de pós-graduação 
e residência em Geriatria, e o fortalecimento da 
SBGG como entidade científica. Percebemos 
que as pesquisas sobre envelhecimento na 
psicologia brasileira acompanharam esses 
momentos históricos descritos. Entre 1900 e 

1940 pouco se pesquisou em relação à velhice, 
não havendo nenhuma grande pesquisa em 
Psicologia. Este atraso, porém, não estaria 
limitado unicamente a fatores sociais, mas 
incluiria fatores intrínsecos à própria Psicologia 
que abordava a velhice como uma fase de 
estagnação do desenvolvimento. O interesse dos 
psicólogos no Brasil pelo envelhecimento se 
deu inicialmente graças às críticas às teorias de 
uma Psicologia do Desenvolvimento, 
consideradas limitadas e ultrapassadas, tendo 
como base pressupostos estabelecidos no século 
XIX. Até então se considerava apenas as fases 
do desenvolvimento até a adolescência, o que 
resultava na negligência das fases ulteriores. 
Inicialmente houve os avanços na 
problematização e no redimensionamento deste 
campo, inserindo o psicólogo na discussão sobre 
o envelhecimento. Podemos dizer que nesse 
contexto a Psicologia avança através de 
interação com outros campos da saúde e do 
atendimento social, beneficiando-se também da 
interação com as ciências sociais. Os estudos 
que possibilitaram esse novo olhar, tanto no país 
quanto no cenário internacional, estavam 
inicialmente vinculados a investigações sobre a 
inteligência. A partir daí podemos encontrar 
pesquisas relacionadas a atitudes em relação à 
velhice, e sobre a adaptação na transição dos 
adultos para idosos. Foram estes estudos que 
possibilitaram uma busca de características que 
apontariam um envelhecimento bem-sucedido. 
Sendo assim, a partir da década de 60 a 
Psicologia aprimorou a descrição e explicação 
dos fenômenos do envelhecimento e da velhice. 
A partir desse momento percebemos uma 
tendência maior de realização de estudos 
relacionados à cognição, valorizando-se os 
processos intelectuais visando o bem-estar e a 
autonomia dos idosos, o que poderia ser 
explicado pelas exigências das demandas sociais 
em relação aos custos da velhice disfuncional. 
Essa tendência marca na Psicologia um novo 
momento em que a disciplina descreve e explica 
sistematicamente a continuidade do 
desenvolvimento na velhice, o que contribui 
para evitar e adiar alterações patológicas, 
permitindo reabilitar processos e desempenhos 
prejudicados. A teoria do desenvolvimento de 
Erickson, de 1950, foi a precursora de uma nova 
relação da psicologia com o envelhecimento. 
Através da Psicologia do Desenvolvimento, este 
autor descrevia o desenvolvimento do 
nascimento à morte, em oposição aos autores 
que o precederam e se limitavam à adolescência 
como estágio final. Em 1959 surge o primeiro 
Manual de Psicologia do Envelhecimento, de 
Birren, cobrindo os tópicos clássicos como: 
personalidade, inteligência e memória, mas 
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sendo ainda precário na articulação entre os 
temas. Acompanhando o grande crescimento do 
interesse pelos estudos gerontológicos nos anos 
80 e 90, os estudos psicológicos tendem a 
desvalorizar concepções clássicas que 
postulavam o envelhecimento como fase de 
perdas e degeneração. Há aqui o favorecimento 
de teorias multidimensionais e multidirecionais 
do desenvolvimento, onde a velhice passa a ser 
vista como uma experiência heterogênea onde 
há perdas e ganhos cognitivos, físicos e afetivos. 
Estas são as concepções que estão norteando o 
trabalho de autores ligados ao envelhecimento 
no Brasil. No dias atuais o surgimento de teorias 
relacionadas ao idoso e às atuais condições 
sociais, em que ocorre o crescimento da 
população idosa e a conseqüente demanda por 
bem-estar e saúde na velhice, revela diversas 
possibilidades de inserção do psicólogo neste 
campo: no apoio e educação a famílias e 
cuidadores de idosos; nos programas de 
socialização e otimização de recursos pessoais; 
na elaboração de políticas públicas; na própria 
clínica com idosos, assim como em inúmeras 
outras áreas. Tamanha é a diversidade de temas 
estudados, que se torna necessária a 
convergência da psicologia e outras disciplinas 
que estudam o envelhecimento, como 
sociologia, biologia e outras, em torno da 
gerontologia. Pretendemos assim, ao longo 
deste trabalho, apresentar um debate sobre essa 
inserção atual além de um maior esclarecimento 
e problematização do contexto histórico no qual 
o psicólogo se insere no estudo acerca do 
envelhecimento. 
 
 
DE MÉDICO E LOUCO TODO ESPÍRITA 

TEM UM POUCO: A ATUAÇÃO DO 
ESPIRITISMO RACIONAL E 
CIENTÍFICO CRISTÃO NO 

TRATAMENTO DA LOUCURA ENTRE 
OS ANOS DE 1912 E 1932 

 
Jacqueline de Souza Amaro 

Fundação Oswaldo Cruz 
jacqueamaro@yahoo.com.br 

 
A presente comunicação pretende a partir da 
análise do discurso produzido pelo Centro 
Espírita Redemptor entre os anos de 1912 e 
1932, identificar e contextualizar a formulação 
de uma visão espírita sobre a loucura no Rio de 
Janeiro, tal como foi entendida pelos membros 
desta instituição. Dessa forma buscamos 
perceber a forma como tal teoria foi utilizada no 
tratamento clínico de pacientes classificados 
como portadores de distúrbios mentais. Além 
disso, pretendemos, também, verificar as 

repercussões surgidas entre os membros da 
classe política e na própria sociedade como um 
todo, visto esta ser uma forma alternativa e não 
oficial de se lidar com os problemas mentais e 
psicológicos. Analisamos o período 
compreendido entre os anos de 1912 e 1932. Em 
1912 foi inaugurado, na cidade do Rio de 
Janeiro, mais especificamente na rua Jorge 
Rudge 121, o Centro Espírita Redemptor, tendo 
como fundador e presidente Luiz José de Mattos 
Chaves Lavrador ou simplesmente Luiz de 
Mattos, como era comumente chamado. Em 
suas palavras: “Inauguramos neste momento o 
segundo Hospital Espírita fundado no planeta 
Terra, pelo Astral Superior, pelas forças ocultas 
de grande, de primacial pureza, que só nos 
intuem para o bem, para a perfeição 
espiritual...” Pela leitura prévia de parte da 
documentação podemos perceber que o Centro 
Redemptor foi objeto de muitas polêmicas. 
Como Luiz de Mattos afirmou no trecho do 
discurso de inauguração citado acima, o centro 
foi fundado para ser um hospital espírita, que 
mais especificamente se ateria a temática da 
loucura utilizando terapêutica que agiria no 
psíquico do paciente e não no físico deste. De 
sua fundação até 1914 o centro manteve 
funcionando uma ala nomeada manicômio 
espírita, onde pacientes eram internados e 
recebiam tratamento de acordo com uma 
metodologia própria desenvolvida por Luiz de 
Mattos, baseando-se na teoria de que a loucura 
seria na realidade uma obsessão. Nessa postura, 
os internos do centro eram isolados de suas 
famílias para que se afastassem de vez de 
qualquer tipo de conduta viciosa e nas 
instalações do centro eram obrigados a obedecer 
uma disciplina rígida que envolvia assistir todas 
as reuniões de limpeza psíquica. De acordo com 
Luiz de Mattos a cura completa da loucura só se 
daria a partir do momento em que o enfermo 
mudasse suas antigas formas de vida para não 
mais atrair espíritos perturbadores. Em 1914, 
uma junta de médicos que incluía o famoso 
Juliano Moreira foi avaliar as condições de 
funcionamento do manicômio tendo dado 
parecer negativo para o funcionamento da 
instituição; neste mesmo ano, cerca de seis 
pacientes estão internados na instituição quando 
o governo o obriga a cessar com as internações, 
estipulando que caso tais práticas perdurassem, 
o centro teria que se adequar as normas 
governamentais de controle sanitário. Não 
internar mais, não significava via de regra parar 
com o atendimento médico espiritual fornecido 
no centro; o centro distribuía ainda várias 
receitas médicas em reuniões que se realizavam 
quartas e sábados, receitas estas que eram 
conferidas por um guia astral do centro, isso 
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sem contar que as reuniões de limpeza psíquica 
para os afetados pela loucura continuavam a se 
realizar. O interesse do Redemptor por esta 
temática não é contudo descontextualizado e 
trabalhamos com a hipótese de que o 
espiritismo, doutrina religiosa que tencionava o 
status de ser também científica teve sua atenção 
voltada para o fenômeno da loucura, por ser esta 
uma temática bastante em pauta pela ciência 
oficial do período e a atestação da teoria 
espírita, acima mencionada, seria uma 
afirmação da veracidade do espiritismo e 
constatação do teor científico do mesmo. De 
acordo com as pretensões de Luiz de Mattos o 
Redemptor seria um ponto de partida e um 
modelo para que as demais instituições se 
baseassem. Portanto, mesmo sem a permissão 
de continuar a internar, a temática da loucura se 
fez presente em seus discursos. Publicou um 
livro com uma série de cartas direcionadas ao 
Dr. Austregésilo Ribeiro, dando sua versão 
sobre a causa da loucura; em 1915 proferiu uma 
série de conferências - todas publicadas - no 
salão da Associação dos Empregados no 
Comércio do Rio de Janeiro, local 
estrategicamente escolhido para que não só um 
público espírita tivesse acesso ao discurso; em 
1917, inaugurou o jornal A Razão no qual 
mantinha uma coluna diária em que a loucura 
estava sempre presente como temática e 
discussões públicas e alfinetadas em nomes 
conhecidos do cenário médico eram freqüentes, 
sem contar a publicação e distribuição gratuita 
para a população do livro básico do espiritismo 
racional e científico cristão e dos livros de 
registros de atividades do centro pelas elites 
diretoras do país, ministros e políticos. Nesta 
ótica, de identificação e análise do conceito de 
loucura pelo Redemptor e da percepção de sua 
aplicabilidade e trajetória, é válido o 
questionamento de como se dava a aceitação 
social das práticas realizadas no Redemptor. 
Sobre este aspecto, as múltiplas cartas com 
pedidos de receitas, atestados registrados em 
cartório afirmando curas recebidas e as 
estatísticas da sempre crescente freqüência de 
público às reuniões constitui o nosso corpus 
documental principal. Neste quesito, 

trabalhamos com a hipótese de que grande 
parcela da sociedade brasileira, ainda muito 
presa ao misticismo e ao curandeirismo 
gestados ao longo dos séculos anteriores, 
freqüentava e autenticava formas de tratamento 
alternativo como o oferecido pelo espiritismo. 
No caminho oposto, temos que nos questionar 
também como se dava a refutação social ao 
Redemptor e nesse aspecto recorremos a teses 
de médicos como Oscar Pimentel e Leonídio 
Ribeiro, bem como diversos artigos em jornais 
de época que tinham para com o centro um tom 
ácido de crítica. Devemos nos perguntar ainda 
sobre o papel do governo frente ao Redemptor, 
levando-se em conta que estamos falando de um 
período de consolidação das práticas de 
sanitarismo público onde o governo aparecia 
como ator central na organização e regulação 
das instituições de saúde. Neste ponto é notória 
uma contradição entre as fontes até o momento 
levantadas, visto que por um lado a perseguição 
ao Redemptor foi feita, vide os quatro processos 
sofridos pelo centro sendo o último em 1932 – o 
que justifica o recorte temporal final da presente 
pesquisa – no entanto, existem fontes oficiais de 
época que relatam o centro como um agente 
legítimo da prática da caridade. Quanto a isso, 
trabalharemos com a hipótese ainda em fase de 
elaboração de que a medicina oficial e portanto 
o governo adotaram uma postura de perseguição 
contra a teoria espírita da loucura e ao seu 
tratamento, no entanto, mostrando-se maleável 
na perseguição, pois a ele interessava mais que a 
eugenia da cidade fosse feita, do que a forma de 
tratamento recebida pelo enfermo. Por último, 
vale salientar que a presente comunicação 
extraída do projeto de mestrado em andamento 
na Fundação Oswaldo Cruz intitulado Luiz de 
Mattos e o Espiritismo Racional e Científico 
Cristão: Uma Conduta Desafiadora no Cenário 
Médico Brasileiro do Início do Século XX, conta 
como atributo a não exaustão do tema que não 
foi ainda largamente trabalhado pela 
historiografia e o caráter de originalidade das 
fontes oriundas do Redemptor que ainda contam 
com teor de ineditismo. 
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Desde o início de sua obra a concepção de 
“estrutura” é usada para demonstrar que o 
comportamento humano não é um conjunto de 
músculos e nervos funcionando segundo leis 
mecânicas. Em seu primeiro livro pode-se 
encontrar uma extensa análise sobre tal 
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concepção de comportamento, cujo objetivo é 
demonstrar que, ao contrário do que a ciência 
propõe, ele não é um conjunto de partes isoladas 
que se comunicam segundo relações de causa e 
efeito, mas é uma totalidade. Partindo dessa 
elaboração, que privilegia a totalidade na 
constituição do corpo e das experiências, tenta-
se argumentar que também a consciência 
precisa ser compreendida de um novo modo. O 
que lhe interessa na Psicologia da Gestalt é que 
ela reputa à estrutura da percepção o que as 
demais correntes filosóficas atribuíam à 
faculdade intelectual. O fato de que as 
conclusões da Gestalttheorie contestam as teses 
sobre a relação entre consciência e experiência 
sensível, vigentes naquele período, foi um 
motivo relevante para o tratamento filosófico 
das questões psicológicas a partir da noção de 
estrutura. Por isso decidi investigar de que 
modo tal noção adquire sua importância no 
desenvolvimento de uma nova compreensão do 
comportamento humano, avaliando possíveis 
repercussões para a questão da relação entre 
sujeito e alteridade, na medida em que ela 
desfaz a oposição entre emoção/gesto, 
idéia/palavra, indivíduo/sociedade. Vinculada à 
“estrutura”, a atividade perceptiva explicita a 
unidade entre funções motoras e afetivas. A 
sensibilidade deixa de ser algo obscuro, sem 
importância para o conhecimento do sujeito. As 
coisas percebidas revelam-se não mais como 
objetos cujas leis de constituição o sujeito da 
experiência detém, mas um certo estilo de 
desenvolvimento, um processo de elaboração 
que jamais é concluído. A ênfase na percepção 
contribui para a redução da importância da 
consciência no estudo psicológico, colocando 
em seu lugar o corpo e a existência. A partir de 
tais parâmetros, a concepção de sujeito assume 
novas características. Descobre-se que os atos 
subjetivos são igualmente objetivos porque a 
subjetividade se manifesta misturada aos 
vestígios do mundo natural ou cultural. Em 
outros termos, ela tem um corpo e uma história. 
O sentido das coisas percebidas é abordado não 
como algo isolável, mas produto de uma 
articulação na ordem do sensível, dispensando, 
assim, a tese de um paralelismo entre a ordem 
positiva (a percepção do mundo) e a ordem da 
idealidade (o que é dito ou pensado sobre a 
experiência). Este trânsito entre “subjetivo” e 
“objetivo” revela-se fundamentalmente 
ambígua, dificultando a delimitação do que é 
pessoal e daquilo que pertence aos fatores sócio-
históricos. Merleau-Ponty, após confrontar-se 
com a ciência psicológica no desenvolvimento 
dos estudos sobre a percepção, volta-se para a 
ciência da linguagem, avançando em sua análise 
da dialética entre o “geral” e o “particular”, 

entre “sujeito” e “alteridade”. No estudo da 
linguagem descobre-se a continuidade com uma 
tese proposta na Estrutura do comportamento, 
segundo a qual o sujeito estrutura seu mundo 
como um campo prático. Isto parece 
justificável, já que a obra seguinte foi dedicada 
ao tema da percepção, cuja análise esteve 
motivada pela idéia de estrutura, 
especificamente por sua propriedade de desfazer 
a oposição entre idéia e existência, indicando a 
presença de uma inteligibilidade gerada na 
existência do sujeito e que é captada pela 
percepção. Na verdade a própria noção de 
estrutura refere-se a uma significação 
engendrada no campo das ações do sujeito, 
sobre o qual a percepção incide. Se há uma 
significação no percebido, a “estrutura” ensina 
que ela não é constituída na mente, mas no 
movimento da existência e, portanto, 
indiscernível dela. O que regula a gestalt, 
enquanto significação embutida no percebido, 
não é o sujeito do pensamento, mas a própria 
existência, e o que permite considerar a gestalt 
como uma estrutura é a presença deste princípio 
auto-regulador dos seus modos de manifestação, 
estabelecidos pelo movimento do corpo no 
mundo. Se a percepção é o que libera o acesso 
ao mundo constituído, é a partir dela que a 
liberdade será estudada enquanto modo de 
transcender o que está dado, rumo a novas 
possibilidades. Na esfera da liberdade, encontra-
se a recusa do plano meramente especulativo, 
distante da praxis. A filosofia de Merleau-Ponty 
opta pela ambigüidade. A existência, nesta 
perspectiva, é uma síntese das particularidades e 
generalidades, do objetivo e do subjetivo; não 
há cisão entre os fenômenos, mas confusão 
entre eles. A noção de estrutura permitiu a 
Merleau-Ponty abordar a natureza enquanto 
dialética, na medida em que se inscreve no 
campo das percepções humanas, isto é, de sua 
ação. Enquanto o animal só se comporta diante 
do que é atual, o ser humano é capaz de colocar-
se diante do que é virtual, transcendendo a 
situação e, deste modo, conferindo-lhe um novo 
sentido. A “estrutura” do ato perceptivo levou-
o, definitivamente, ao abandono da oposição 
entre transcendência e imanência, propondo que 
a ambigüidade observada quando se analisa 
estas dimensões é a própria definição de 
existência, onde o percebido pode converter-se 
em idéia. Sua maneira de compreender a noção 
de estrutura provocou uma apropriação diferente 
do conceito de gestalt, que se encontra 
registrada em seu último trabalho, intitulado O 
visível e o invisível. Ali encontramos sua 
oposição à conhecida afirmação de que o “todo 
é maior do que a soma das partes”. O filósofo 
considera que a experiência de uma gestalt só 
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poder ser obtida a partir do corpo, por ele 
considerado como uma “gestalt co-presente em 
toda gestalt”. Ela não é uma realidade física, 
como estabeleciam os representantes da 
Psicologia da Forma, mas objeto de percepção 
e, como tal, só pode ser tomada como conjunto 
percebido que se estrutura na praxis, sendo 
irredutível aos componentes fisiológicos e 
anatômicos. As relações entre “eu” e “outro” 
seguem o mesmo modelo verificado na noção 
de estrutura. Trata-se de diferenças formadoras 
de significações radicadas no sensível, 
caracterizadas por relações de mútua implicação 
que estabelecem uma determinada conformação 
da estrutura perceptiva ou simbólica. Se há 
remissão ao corpo, em sua filosofia, ele não 
pode ser interpretado como em-si. È a 
experiência do corpo (como gestalt) que revela 
a inerência do sujeito à alteridade e o caráter de 
inacabamento da própria subjetividade, 
estruturada temporalmente e, portanto, 
atravessada pelas condições sócio-históricas. A 
“reversibilidade” característica da relação entre 
sujeito e alteridade aparece, no fim de sua obra, 
como a solução definitiva para abolir a 
dicotomia entre sujeito e objeto dominante na 
tradição cartesiana, que tanta influência exerceu 
sobre a Psicologia. 
 
 

GENEALOGIA DO ANORMAL: POR 
UMA PSICOLOGIA NAS TERRAS DE 

TLÖN 
 

Kátia Botelho Diamico Praça 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

diamico@ig.com.br 
 
O interesse pelo tema proposto, é fruto da 
problematização – em desenvolvimento em 
nosso trabalho de Doutorado – acerca do 
binômio normal/anormal nas subjetivações 
presentes na formação em Psicologia. 
Entendemos que tal trajetória pode permitir a 
produção de uma versão diferencial sobre 
nossas práticas e formas de pensamento, se 
considerarmos uma pesquisa histórica como 
lugar privilegiado de experimentações, 
propiciadora da invenção de pensamentos, 
enunciados e fazeres. Encontramos portanto, na 
perspectiva de Michel Foucault, condições 
férteis para a constituição de uma história como 
genealogia. Nesta linha de reflexão, importantes 
contribuições de outros autores para as questões 
que são de nosso interesse se apresentam. 
Assim, neste trabalho, partindo das idéias de 
Nikolas Rose sobre uma “genealogia da 
subjetivação”, pretendemos propor uma 
genealogia do anormal em nosso regime 

contemporâneo de subjetivação, em que a 
Psicologia e suas práticas exercem um papel-
chave. Para tanto, apresentaremos a abordagem 
específica de Rose acerca do que ele chama de 
genealogia da subjetivação e, 
concomitantemente, o que aqui denominamos 
genealogia do anormal. Por fim, sugeriremos 
uma articulação entre a possibilidade de uma 
genealogia do anormal e o desenvolvimento das 
disciplinas “psi”, que ocupam na primeira lugar 
privilegiado. Nikolas Rose propõe uma 
genealogia da subjetivação fortemente inspirada 
pelas análises foucaultianas. Diferentemente de 
narrar uma história das idéias de pessoa ou de 
eu, tenciona traçar as formas técnicas atribuídas 
à relação consigo mesmo em várias práticas – 
legais, militares, industriais, familiares, 
econômicas etc –, supondo que, mesmo no 
interior de qualquer prática específica, a 
heterogeneidade é mais comum que a 
homogeneidade. Sua preocupação situa-se, 
portanto, na diversidade de estratégias e táticas 
de subjetivação que têm tido lugar em diferentes 
momentos, em uma variedade de práticas e em 
relação a diferentes classificações e 
diferenciações de pessoas. Rose propõe, neste 
sentido, uma história das práticas através das 
quais as pessoas são compreendidas e mediante 
as quais se age sobre elas, no que se refere a 
criminalidade, saúde, relações familiares, 
produtividade, papel militar etc. Nossa relação 
com nós mesmos tem a forma que tem por ser 
objeto de uma diversidade de esquemas 
racionalizados. Tais esquemas moldam nossas 
formas de compreender e viver nossa existência 
em nome de certas finalidades, como: 
masculinidade, feminilidade, boa conduta, 
civilidade, disciplina, harmonia, sucesso, 
virtude, prazer etc. Portanto, uma genealogia 
deste tipo não escreve uma história contínua do 
eu, e sim empreende análises da multiplicidade 
de linguagens de “pessoalidade” que têm se 
formado: caráter, personalidade, cidadão, 
indivíduo, normal, lunático, paciente, marido, 
mãe, filha e outras mais. Para Rose, o ser 
humano não é uma entidade com uma história, 
mas o alvo de uma multiplicidade de tipos de 
trabalho. O autor também afirma que a 
maquinação do eu em termos de uma identidade 
a ser revelada, descoberta ou trabalhada, ou de 
uma personalidade unificada, precisa ser 
reconhecida como um regime de subjetivação 
de origem recente. E, neste sentido, as 
disciplinas “psi” têm exercido um papel central 
em nosso regime contemporâneo de 
subjetivação e em sua unificação sob o signo do 
eu. Portanto, para Rose, uma genealogia da 
subjetivação precisa pensar o ser humano como 
uma maquinação – um híbrido de carne, 
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artefato, saber, paixão e técnica. O autor 
também esclarece que as direções de 
investigação que aponta partem da concepção 
de governamentalidade de Michel Foucault, que 
trata da emergência de racionalidades políticas 
ou mentalidades de governo, onde este se torna 
uma questão de gerenciamento calculado das 
questões de cada um e de todos, com o 
propósito de alcançar certos objetivos 
desejáveis. As estratégias da 
governamentalidade, que frequentemente 
operam através das tecnologias do eu, são 
corporificadas por práticas técnicas particulares, 
sempre praticadas sob uma autoridade real ou 
imaginada de um sistema de verdade e de algum 
indivíduo considerado autorizado. Diante do 
desdobramento da série de questões levantadas 
por Rose, a análise das relações entre governo e 
subjetivação é ampliada em alguns eixos. 
Destacamos aqui o que o autor chama de 
“corporeidades ” – as formas pelas quais 
diferentes regimes corporais têm sido pensados 
e implementados para a produção de uma 
relação particular com o eu e com os outros. 
Assim, por exemplo, a disciplinarização dos 
corpos no século XIX não buscava apenas um 
regime externo de vigilância e normalização, 
mas também a imposição de uma relação interna 
entre o indivíduo patologizado e seu corpo. 
Neste contexto, pensar na possibilidade de uma 
genealogia do anormal – inspirados nas análises 
de Rose quando, na genealogia da subjetivação, 
este enfatiza o primado do patológico sobre o 
normal – implica pensar nas práticas 
normalizantes-normatizantes presentes em 
nosso regime contemporâneo de subjetivação. 
Práticas estas que, através de certos 
vocabulários, instrumentos, saberes e sistemas 
de julgamento, engendram a própria 
classificação dos seres humanos em normais ou 
anormais. E aqui, inevitavelmente, impõe-se 
uma problematização desses termos, ao 
considerarmos que os seres humanos não 
nascem iguais nem desiguais, mas são, a cada 
vez, inseridos nas redes que tecem esta ou 
aquela normalidade. Se o anormal faz referência 
a um valor, a uma norma, o problema da norma 
é também o problema da loucura. O momento 
da grande clausura na Idade Clássica, descrito 
por Foucault, instalou as condições das malhas 
invisíveis da Psiquiatria, que, desde então, 
tornaram-se cada vez mais apertadas. Já alguns 
outros autores sugerem que, substituindo as 
classificações de diversos tipos de desvios que, 
por contraste/cisão, definiam a normalidade, na 
atualidade as infinitas combinações genéticas 
podem ser rastreadas por novos dispositivos 
tecnocientíficos, trazendo a promessa de 
detectar todos os erros suscetíveis de 

reprogramação a partir do padrão estatístico 
ideal definido como normal. Nesta perspectiva, 
medidas preventivas de “riscos” prováveis 
constituem estratégias poderosas para sustentar 
um imperativo de saúde que, através da mídia, 
produz um variado mercado de psicofármacos, 
alimentação diet-light, esportes, vitaminas, 
estética corporal, terapia etc. Em relação à 
“contribuição” das disciplinas “psi” para tal 
regime, Foucault já nos mostrou que a própria 
emergência das mesmas encontrou, como uma 
de suas condições de sua possibilidade, projetos 
de disciplinarização e normalização presentes 
no século XIX. Portanto, a Psicologia, seus 
saberes e práticas se revelam como efeitos de 
exercícios de poder, pautadas por certos 
critérios do normal e do patológico e atreladas à 
necessidade de controle do corpo social. Desse 
modo, têm servido de suporte á práticas de 
ordenamento e regulação social, estabelecendo 
faixas de normalidade, observando 
comportamentos e remetendo os indivíduos a 
determinadas normas, apontando os normais e 
os diferentes. Promovem, assim, um processo 
simultâneo de individualização e totalização. 
Podemos, neste contexto, observar o surgimento 
recente de novas produções no terreno “psi ”: 
terceira idade, jovens em risco psicossocial, 
crianças com necessidades especiais, usuários 
de substâncias psicoativas, pessoas com grave 
sofrimento psíquico, pessoas economicamente 
desfavorecidas e pacientes fora de 
possibilidades terapêuticas –novas categorias “ 
politicamente corretas “ que evidenciariam um 
“não preconceito” e uma “aceitação” aos antes 
denominados velhos, delinqüentes, 
excepcionais, dependentes químicos, doentes 
mentais, pobres e pacientes terminais. Porém, ao 
considerarmos, junto com Rose e Foucault, que 
os seres humanos resistem às formas de 
pessoalidade que são compelidos a adotar e que 
não são entidades prévias com uma história, 
mas alvos de uma multiplicidade de tipos de 
trabalho, podemos vislumbrar outros possíveis 
para o terreno “psi”. Diante de um encargo 
social de classificação dos seres humanos em 
normais e anormais - encargo este 
historicamente produzido desde a formação -, 
podemos pensar na criação de outros lugares, 
que produzam uma recusa desse mandato. Neste 
caso, o problema político essencial seria saber 
das possibilidades de se constituir uma nova 
política da verdade. E, como nos sugere 
Guattari, a partir de paradigmas estéticos, no 
terreno das práticas psi tudo deveria ser sempre 
reinventado, inversamente a processos que se 
congelam em mortífera repetição. Torna-se 
possível, então, pensarmos na existência de 
práticas psicológicas voltadas para a inovação, 
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inaugurando diferentes aberturas (como sucede 
no mundo da pintura ou literatura), sem 
necessidade de legitimação de fundamentos 
teóricos garantidos pela autoridade de um 
grupo. Quem sabe, uma psicologia nas terras de 
Tlön (um dos planetas imaginados por Jorge 
Luis Borges, em seu livro Ficções), onde o 
mundo é uma série heterogênea de atos 
independentes. Sem substantivos, mas 
permeado verbos impessoais. Um mundo onde 
explicar um fato é juntá-lo a outro. Em Tlön, 
todo ato mental é irredutível; assim, nomeações 
e classificações implicam em um falseamento. 
Em Tlön, não existem problemas de 
aprendizagem ou transtornos emocionais, mas 
sim descobertas permanentes de singularidades, 
presentes em modos diversos daquilo que 
chamamos de pensamento, emoção, 
comportamento etc. Como os metafísicos de 
Tlön, que não procuremos a verdade, mas sim o 
assombro. E a única ciência que existe em Tlön 
é a Psicologia! Portanto, armados com uma 
utopia ativa, cabe-nos engendrar novas 
ferramentas para subjetivações libertárias no 
terreno psi. 
 
 

PSICOLOGIA E INTROSPECÇÃO: 
ENTRE A AUTO-OBSERVAÇÃO E A 

AUTO-PRODUÇÃO 
 

Christian Sade  
(UFRJ/CNPQ) 

christiansadevas@yahoo.com.br 
 
Buscamos trabalhar a história da Psicologia a 
partir do presente, das discussões 
contemporâneas. Assim, destacamos na 
atualidade a defesa feita por autores como 
Francisco Varela, Evan Thompson, Antoine 
Lutz, Pierre Vermersch, da inclusão do 
problema da experiência nos estudos da 
cognição, através da retomada de metodologias 
de primeira pessoa em suas pesquisas. Desde o 
final dos anos oitenta tem se renovado o 
interesse no campo das ciências cognitivas pelo 
problema da consciência e da experiência, o que 
tem levado a uma reavaliação dos métodos e 
teorias desse campo. A colocação desse 
problema renova o interesse por metodologias 
de primeira pessoa, pois a metodologia 
experimental padrão, baseada em dados 
comportamentais e neuronais, não dá conta do 
domínio da experiência. Dessa forma, os 
processos cognitivos podem ser colocados em 
novas bases com o retorno das investigações de 
primeira pessoa, isto é, os processos cognitivos 
podem ser estudados não apenas como resultado 
observável de uma tarefa, mas também como 

um processo ou ação cognitiva que pode estar 
disponível como experiência consciente para o 
sujeito mediante uma metodologia de primeira 
pessoa. A idéia de retomada faz referência ao 
inicio da psicologia experimental, no final do 
século XIX, quando a psicologia utilizou um 
método de primeira pessoa para estudar a 
consciência: a introspecção. Quais diferenças 
essa retomada implica em relação à 
introspecção praticada cem anos atrás? 
Destacamos nas discussões contemporâneas 
sobre metodologias de primeira pessoa que elas 
apontam como a introspecção pode constituir 
um processo de auto-produção, e não se resumir 
a uma auto-observação, como os psicólogos 
experimentais do final do século XIX 
pretendiam que ela fosse. O uso da introspecção 
como método de investigação de temas 
psicológicos é anterior a fase da psicologia 
experimental, como atestam os trabalhos de 
Maine de Biran e Christian Wolff. Já no final do 
século XIX, William James também destaca a 
introspecção como o método da psicologia: 
“Observação introspectiva é com o que 
podemos contar antes de mais nada e sempre. A 
palavra introspecção mal precisa ser definida – 
ela significa, é claro, investigar nossa própria 
mente e relatar o que lá descobrirmos”. A 
introspecção que passou a ser praticada nos 
laboratórios de Wundt, Titchener e Kulpe estava 
subsumida ao controle experimental. Essa 
psicologia introspeccionista surge buscando 
aplicar ao estudo da mente o ideal de 
inteligibilidade naturalista, que enfatizava a 
observação e descrição da regularidade do 
fenômeno estudado. Esta observação deve ser 
passível de validação intersubjetiva e, portanto, 
não deve depender da experiência de um sujeito 
em particular. É característico da observação 
naturalista o estabelecimento de regras que 
garantam a neutralidade e a imparcialidade do 
observador, mantendo-se uma distinção rígida 
entre observador e observado, entre sujeito e 
objeto. Segundo Boring, as críticas feitas ao 
introspeccionismo no início do século XX lhe 
negavam a garantia de neutralidade e 
imparcialidade do observador. O desacordo 
sobre esse pressuposto de observação ou 
apreensão direta dos fatos psíquicos levou a 
recusa do método introspeccionista pela 
psicologia experimental do início do século XX, 
em nome de dados mais operacionais, como os 
dados comportamentais. Nas últimas décadas 
vieram também os dados neuronais. Mas o que 
vem sendo problematizado por alguns 
pesquisadores contemporâneos é a ênfase das 
investigações em cognição nesses dados 
operacionais, comportamentais e neuronais. 
Essa crítica visa afirmar a importância para os 
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estudos em cognição de levar em conta aquilo 
que o sujeito pode comunicar para si mesmo, 
através de uma atenção a si, sobre a sua 
experiência ou os seus estados mentais. 
Contudo, a nosso ver, essa discussão não aponta 
para uma retomada do pressuposto 
epistemológico de uma ciência observacional, 
como era para Titchener e Kulpe, não se trata de 
uma apreensão direta e imediata da consciência, 
de uma simples auto-observação. O que vemos 
em críticas feitas por autores que defendem o 
uso de metodologias de primeira pessoa é, assim 
como em Boring, que essa suposta auto-
observação era na verdade elaborada por 
significações e inferências. De acordo com 
Varela, Thompson e Rosch os laboratórios de 
Psicologia clássica partiam da teoria de que a 
experiência podia ser decomposta em certos 
tipos de elementos, e as pessoas eram treinadas 
para decompor sua experiência dessa forma. 
Varela afirma que os relatos dessa introspecção 
clássica eram muito influenciados pelos 
fundamentos teóricos dos estudos, e, 
rapidamente caíam em argumentos de 
autoridade. Mas, uma questão importante que 
estes autores colocam, e que Boring não coloca, 
é uma crítica ao modo de relação cognitiva 
(sujeito-objeto) estabelecido nessa introspecção 
clássica. Nela era pedido ao sujeito que olhasse 
para sua própria experiência como um 
observador externo o faria, mantendo a 
separação sujeito-objeto, o que eles chamam de 
atitude abstrata do introspeccionista em relação 
a sua mente. De fato, essa era uma preocupação 
de Titchener a respeito do valor epistêmico do 
método da psicologia, que seria igual ao das 
ciências naturais. Mas o que autores como 
Varela, Thompson e Vermersch defendem não é 
um abandono das metodologias de primeira 
pessoa, em prol dos experimentos baseados em 
dados operacionais, mas uma reavaliação da 
introspecção tendo em vista o processo que ela 
opera. A reavaliação desse processo implica 
diretamente a modalidade de atenção à 
experiência. É preciso mobilizar e intensificar 
na abordagem de primeira pessoa um certo tipo 
de atenção, atenção receptiva e panorâmica, que 
é diferente da atenção ativa a uma dimensão 
sensorial para introspectar uma sensação ou 
imagem. E para isso, afirma-se o papel da 
mediação, como a de um entrevistador, na 
realização da introspecção, uma das diferenças 
principais em relação à Psicologia do final do 
século XIX. Nessa reavaliação do método 
introspectivo pretende-se que o sujeito sai dessa 
atitude abstrata, dessa posição externa em 
relação à experiência, ao voltar sua atenção para 
ela. Dessa forma, a relação cognitiva 
constitutiva da introspecção (relação cognitiva 

do sujeito com sua experiência) não se torna 
uma relação objetiva, não se trata de uma 
verdadeira relação sujeito-objeto. A teoria da 
enação problematizou no campo das ciências 
cognitivas a idéia de que conhecimento é 
representação, afirmando o seu caráter 
inventivo, isto é, de que conhecer é produção de 
si e de mundo. É a partir da teoria da enação, 
que buscaremos ressaltar o caráter co-emergente 
ou de auto-produção do método introspectivo. 
 
 

AS ILUSÕES DA COR: SOBRE RAÇA E 
ASSUJEITAMENTO NO BRASIL. 

 
Hildeberto Vieira Martins 

Doutorando da Universidade de São Paulo 
betohvm@globo.com 

Bolsista da Capes 
 
O nosso projeto de pesquisa tem como objetivo 
principal discutir a produção médico-científica 
sobre o negro no Brasil em finais do século 
XIX. Essa mesma produção medicalizadora teve 
como conseqüência a tentativa de criação de um 
modelo explicativo acerca desse grupo social a 
partir de determinadas características definidas, 
à época, como raciais. Tomamos esse problema 
como ponto de partida, pois nos interessa 
discutir o processo de formação do Brasil a 
partir da questão da Diferença e como esse tema 
marcou significativamente a constituição do 
brasileiro, dessa terra e de sua trajetória rumo a 
um suposto e desejável projeto civilizatório. 
O projeto visa discutir, à luz desse ponto de 
análise inicial, quais razões determinaram a 
questão racial como um dos principais 
definidores do processo histórico que permitiu a 
construção de uma imagem do Brasil e, 
conseqüentemente, do brasileiro no século XIX. 
É desse movimento de reavaliação de um país 
ainda recente que surgiu o olhar do “branco”, 
“homem da sciencia” sobre o “negro”, esse 
“elemento degenerado”, que era considerado o 
“fator de atraso na nação”, como bem apontou 
Lílian Schwarcz. O que parece estar em jogo 
nesse movimento de captura é a construção do 
“elemento negro” enquanto outro possível, 
como contraparte do nível mais degenerado 
dessa mesma sociedade em construção e como 
sinal da impossibilidade de nosso país alcançar 
êxito em tal projeto. Esse processo possibilitou 
a criação ou a sofisticação de estratégias (como 
a ciência) para lidar com aquilo que para muitos 
foi considerado um “problema”, como afirmou 
categoricamente o médico baiano Raimundo 
Nina Rodrigues à luz das discussões raciais 
presentes em sua época. A efetivação dessa 
verdade racial aparece de maneira evidente na 
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manutenção das simplistas dicotomias tão caras 
ao modelo científico, e que em nosso caso pode 
ser exemplificada nas definições “negro” ou 
“branco”. Contudo, mesmo aí não se trata de 
uma mera oposição biológica ou racial, mas da 
constituição de um “funcionamento” social 
produtor de uma história. A invenção do negro 
não é somente o resultado das teorias raciais 
formuladas e apropriadas por determinadas 
ciências no século XIX, ela é antes a 
evidenciação da instauração de novas práticas 
(hegemônicas?) que permitiram a emergência de 
um sujeito moderno e de certa experiência de si 
enquanto partícipe de uma raça. A raça não é 
somente uma nova categoria da ciência, ela é 
antes uma tecnologia de assujeitamento dos 
corpos. A questão de ser branco ou de ser negro 
não é verdadeira ou falsa, mas sim produz jogos 
de verdade, produz algo como uma verdade da 
raça. 
Interessa-nos mostrar como esse contexto 
histórico e social permitiu a produção de um 
discurso medicalizante sobre a sociedade 
formulado por certos cientistas, a partir da 
constituição de um discurso sobre a 
“degeneração da raça”, que teve o seu eixo 
central na questão do “problema negro”, e da 
qual a nascente psiquiatria brasileira foi 
chamada a responder, como divulgadora de uma 
certa idéia de raça e de nação a partir do modelo 
da medicina legal. Essas propostas foram uma 
tentativa de responder às questões sociais 
brasileiras da época a partir da raça, atrelada a 
uma compreensão fundamentalmente 
biologizante do problema racial como recurso 
válido para a afirmação da desigualdade racial 
(diferença). 
Acreditamos que ainda cabe um último 
apontamento sobre as questões que norteiam e 
definem os caminhos teóricos de nossa 
pesquisa. Uma das nossas hipóteses de trabalho 
é perceber os eventos que possibilitaram o 
fenômeno (tardio) da Abolição e pensá-lo como 
produtor de uma ruptura, de um corte que 
evidencia práticas que assujeitam e constituem 
esses novos sujeitos sociais, produzindo uma 
nova ordem social. Sejamos mais específicos: 
quais foram as novas práticas de liberdade 
possíveis (quais sujeitos são possíveis?) a partir 
de uma nova configuração da realidade social? 
Quais foram os dispositivos jurídicos, políticos 
e sociais que permitiram a criação do “elemento 
negro” enquanto problema sem solução? Como 
o exercício de certas formas de liberdade e as 
práticas de poder articuladas a elas se 
configuraram no limiar do fenômeno 
abolicionista? Para nós, o exercício de liberdade 
e a constituição do sujeito é o grande embate 

político-jurídico que cerca a questão racial 
brasileira. 
Em um país que teve a escravidão como fator de 
funcionamento de toda uma maquinaria social 
por tão longo tempo não é de se estranhar que a 
iminência da Abolição se configure como uma 
questão capital para a definição de uma 
cidadania possível e de que atores sociais 
estavam aptos a exercer tal atribuição. 
A liberdade nestes termos não pode 
simplesmente ser considerada um bem material 
ou jurídico, o qual o escravo na luta por sua 
liberdade (alforria) pode se apropriar meramente 
por meios legais, ela é antes um exercício de 
distanciamento entre aquele que tem as 
condições de possuí-lo (exercício de cidadania) 
e aquele que disso é expropriado ou impedido 
de exercê-la (a “naturalização” da escravidão). 
A manutenção de uma diferenciação 
“naturalizadora” permitiria a continuidade de 
um padrão de desigualdade prestes a 
desaparecer, pelo menos como possibilidade 
jurídica, com o iminente processo da Abolição. 
Para que um sujeito seja visto como homem 
livre é necessário mais que um instrumento 
legal, é necessário um reconhecimento de si e 
do outro como aquele que exerce efetivamente 
esta condição, mesmo que o reconhecimento 
jurídico-legal seja o efeito mais evidente desse 
processo. Ser reconhecido como livre era de 
capital importância para a atribuição de certo 
lugar social. Para Hebe Mattos, a ausência de 
uma fronteira racial absoluta no Brasil entre 
escravidão e liberdade possibilitou esse tipo de 
problema. 
O nosso projeto tem como objetivo realizar uma 
análise histórica que nos possibilite interrogar 
quais são as condições de produção e 
reprodução de certos modelos (idéias e práticas) 
sobre o que se instituiu denominar a questão 
racial brasileira. É a partir da proliferação do 
discurso científico que o “negro” ganha uma 
nova especificidade enquanto indivíduo dessa 
sociedade em construção. Tomando 
emprestadas as palavras de Foucault, podemos 
dizer que ele ganhou “um passado, uma história, 
uma infância, um caráter, uma forma de vida”. 
Tudo estava a partir de agora referenciado ao 
“problema” da raça. Nosso objetivo foi trabalhar 
com esse problema presente na história 
brasileira, e que também serviu para a 
construção de uma história desses 
“especialistas” e de seus especialismos. 
A discussão sobre o estatuto de cientificidade ou 
de autonomia do que foi definido por certos 
autores do século XIX como psicológico ou 
psicologia é uma pergunta que alguns autores 
consideram pertinente, e que vem sendo nos 
últimos anos objeto de análise. Mas o que 
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queremos enfatizar são os usos de tal 
significante como marcador de veracidade de 
um discurso sobre outros – sobre o outro 
(negro), sobre a descrição do “funcionamento” 
do corpo e das ações ligadas a ele 
(comportamento, vontade, desejo, sanidade 
etc.). 
Ressaltamos o surgimento e utilização dos 
discursos psi como nova estratégia de 
delimitação do homem e do espaço social na 
tentativa de constituição de um sujeito, 
resultado da passagem de um discurso da alma 
(substância espiritual), cujo paradigma estava 
referenciado pelo discurso filosófico-religioso, 
para um discurso sobre o corpo (substância 
material), cujo valor estava delimitado pelo 
discurso médico e por um modelo científico.  
Como aponta Sônia Alberti, os discursos 
psicológicos sofrerão uma gradativa 
transformação, sendo que a mudança principal 
se dá entre a questão do livre arbítrio (modelo 
filosófico), de um lado, e o determinismo 
(modelo científico), de outro. O que estava em 
jogo nesse confronto era a produção de uma 
nova racionalidade, agora baseada no modelo 
científico e que definia um novo espaço dos 
processos da alma: o corpo e suas manifestações 
fisiológicas. O indivíduo passava a ser visto não 
mais como um ser independente mas como 
sujeito altamente passível a certas 
determinações, “sugestionável e transformável à 
revelia de sua própria vontade”, impotente 

diante dos acontecimentos que o constituem e o 
transformam, cabendo somente à medicina 
estabelecer o rumo certo de sua correção. 
Argumento semelhante nós iremos encontrar 
nos trabalhos de Raimundo Nina Rodrigues e da 
“Escola Baiana” e na definição que ambos 
deram para o papel do médico e do seu trabalho 
de controle e transformação do individuo e do 
espaço social. Um dos projetos de Nina 
Rodrigues girou em torno da criação da função 
do perito em medicina legal, dada a ênfase que 
deu ao papel saneador e especializado que cabia 
ao médico. 
O “Brasil real” seria o objeto desses 
profissionais ainda em formação, que ao 
fazerem isso se transformavam em verdadeiros 
especialistas dos males sociais, construindo aos 
poucos várias áreas de conhecimento. 
Como recurso metodológico para esta 
investigação, lançamos mão de pesquisa 
bibliográfica, analisando os textos produzidos e 
as respostas apresentadas pelos auto-intitulados 
“homens de sciencia” como soluções as mais 
adequadas para a questão racial brasileira. 
Utilizamos como recurso analítico principal os 
trabalhos de Raimundo Nina Rodrigues e da 
denominada “Escola Baiana de Antropologia”. 
Com isso damos continuidade ao mapeamento 
da produção do que alguns chamaram de 
discursos psi em um determinado momento 
histórico brasileiro. 
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O homem, desde que se viu afastado do 
universo das certezas, foi levado a conhecer a 
expansão cósmica das suas possibilidades e a 
enveredar no caminho da multiplicação infinita 
dos seus enigmas; instaurando para si a 
desorientação e o caos. Mesmo que tal 
formulação corresponda mais a uma licença 
poética do que a uma verdade dos tempos 
passados, não é duvidoso, contudo, pensar a 
história das formações sociais como uma 
construção no deslocamento de alguns pontos 
de referência aparentemente sólidos. O conjunto 
disperso desses infinitos movimentos reenviam, 

insistentemente, o homem à tarefa de decidir 
para si uma posição – sempre diversa – no 
universo em transformação. Assim, por 
descentramentos e recentramentos sucessivos 
nos variados planos do existir, os panoramas 
histórico-políticos se modificam, liberando 
processos de subjetivação em diferença. Como 
efeito, as formas subjetivas ganham consistência 
no igual instante em que se propagam diversas 
matrizes de pensamento, engendrando ou 
sedimentando práticas de ação em profusão. 
Tais registros – desde formações sociais 
pregressas – repercutem nas formas 
heterogêneas do viver, bem como ressoam – por 
vezes predominam – de maneira difusa no que 
se denomina hoje como modernidade ocidental. 
Portanto, nessa via pode-se entender o 
“psicológico” como uma forma de subjetivação 
que emerge em um dado momento da história. 
Tal modo de funcionamento precisa ser 
investigado a partir de algumas linhas de 
proveniência, em função da singularidade de 



Anais do VIII Encontro Clio-Psyché 
Histórias da Psicologia no Brasil 10 Anos Depois 
 
 

UERJ, 29 a 31 de outubro de 2008   ISSN: 1982-632X  

104

sentidos que o constituíram e, sobretudo, pela 
produção de territórios imanentes a tais 
sentidos. Considerar a produção do modo 
“psicológico” a partir de um conjunto de 
práticas que lhe deram direção e sentido exige 
imediata problematização. Para a consecução 
dessa tarefa, é necessário utilizar concepções 
que apresentem uma outra metodologia da 
história, especificamente interessada em 
considerar tal construção como um processo de 
fabricação – o que corresponde a uma maneira 
de produzir subjetividades de um certo tipo. 
Deve-se destacar de maneira contundente que 
tal construção – “modo psicológico” – não se 
erigiu descolada de tecnologias específicas – 
práticas de subjetivação – calcadas no próprio 
sistema de regulação das condutas liberadas no 
socius da vida moderna. É aconselhável também 
sublinhar que o regime liberalizante, no qual o 
“modo psicológico” surge, fomenta diretrizes 
embutidas em discursividades que enfatizam a 
autenticidade e a sentimentalidade como região 
privativa dos sujeitos – de certo a única que lhes 
resta. Em ressonância a essas modulações um 
estado de direitos se faz presente, 
circunscrevendo essas mesmas individualidades 
em escolhas programadas no panorama 
fulgurante das liberdades individuais, aptas a 
serem exercitadas no tempo – cada vez mais 
ampliado – das mercadorias disponíveis a todos. 
É nesse campo de forças que um conjunto de 
ações sobre as ações humanas são deflagradas 
como fazeres interessados nas regulagens dos 
modos de morar, de aprender, de produzir, de 
tratar, entre outros. Essas operações do viver se 
realizam em consonância às técnicas de 
dizibilidade difundidas em meio às 
racionalidades modernas, que tanto mais se 
desdobram quanto mais dirigem as condutas 
apropriadas às sociedades urbanas dos dois 
últimos séculos. A ontologia aqui adotada parte 
do princípio de que a ação de atribuir sentido 
não se realiza por um exercício natural das 
capacidades humanas, mas, de outro modo, são 
as próprias experiências que forjam a direção e 
o tipo particular de atribuir sentido à existência 
e as peculiaridades que a constituem. Tal 
processo, sempre parcial e contingente às 
formações histórico-políticas e às práticas que aí 
tem lugar, resulta, no entanto, num adensamento 
de vetores de significações aptos em disparar 
mecanismos que apontam para a estabilização 
de um “modelo único de subjetividade 
apropriada”. Dentre essas práticas de 
observação e de definição das condutas 
aceitáveis e recomendáveis aos indivíduos 
encontram-se as disciplinas de radical “psi”, 
voltadas – nos seus variados tons – a apresentar 
um domínio interior, cada vez mais alargado por 

intervenções disseminadas no cotidiano das 
práticas sociais. O dispositivo da clínica – 
dentre outros – se constitui então em um 
mecanismo de produção de sentido capaz de 
produzir visibilidades, discursividades e 
avaliações que produzem a própria experiência 
do viver a ação clínica, bem como as formas de 
subjetividade que tal grade de subjetivação 
libera. Mais especificamente, o campo de 
problematização definido por este estudo 
convoca então o empreendimento de uma 
analítica transversal ao campo da clínica, 
exatamente por ser esse domínio teórico-técnico 
pautado – preferencialmente – no exercício 
discursivo, provocando sentidos e congelando 
formas de relação do homem para consigo 
mesmo e para com as coletividades. Tal 
conjunto de preocupações deve-se ao lugar que 
o dispositivo da clínica ocupa no panorama das 
subjetivações atuais, não apenas por sua 
capacidade de dispor de um vocabulário de 
ajustamento, bem como pelo caráter de 
naturalização de uma estrutura universal e 
fundante da forma como os sujeitos vivem as 
tarefas humanas – tanto matizável nos espaços 
da disciplina quanto recuperável em tempos de 
tecnologização e mundialização aceleradas. Para 
tal enfrentamento, é necessário que se 
interroguem algumas de suas linhas 
constitutivas, seus agenciamentos prevalentes e, 
por extensão, alguns de seus postulados 
operacionais mais tradicionais. A partir dos 
estudos ancorados na genealogia da história e na 
investigação dos modos de subjetivação, o 
presente trabalho pretende reunir alguns 
elementos que permitam colocar em discussão 
duas ferramentas primordiais na prática clínica, 
a saber: o exercício discursivo e a 
experimentação analítica. Deve-se considerar 
que essas ferramentas são entendidas aqui como 
co-emergentes ao dispositivo da clínica, além de 
considerar a operatividade por elas deflagradas 
como instauradoras de sentidos que bifurcam 
tanto ações de re-produção da subjetivação 
dominante – “modo psicológico”, quanto 
análises e intervenções inaugurais. Essas 
últimas são, certamente, capazes de provocar 
modificações que se fazem indispensáveis aos 
processos mais singulares de pensar e existir. É 
importante ressaltar que este empreendimento 
tem como ponto de partida determinadas 
implicações com uma certa concepção da 
prática clínica, e que pela natureza do seu 
universo de referências, encontra-se propício a 
ser desdobrado e ampliado a partir de 
contribuições do pensamento de Friedrich 
Nietzsche, Michel Foucault, Gilles Deleuze e 
Félix Guattari. Esses autores, em suas 
respectivas reflexões e estudos em filosofia, 
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possibilitam um rastreamento crítico de 
concepções estabelecidas pelos saberes atuais, 
além de permitir a construção de uma 
perspectiva mais inaugural no campo das ações 
em psicologia. Torna-se imprescindível a 
princípio, situar de maneira mais sistemática o 
trabalho conceitual empreendido pelos autores 
citados, para posteriormente tentar oportunizar 
alguns ecos nas concepções críticas que 
inspiram um tipo de exercício da clínica, aqui 
denominada “analítica dos modos de 
subjetivação”. Vale ressaltar que esta concepção 
de clínica, ao se apoiar em uma perspectiva 
transdisciplinar, além de ser sensível ao 
empreendimento de distender as fronteiras dos 
referenciais que lhe dão sustentação, interessa-
se também em fazer valer a diversidade dos 
elementos que compõem seu campo de análise, 
considerando-os como efeito de saberes 
heterogêneos e conectados a diferentes 
componentes econômicos, sociais, políticos, 
artísticos entre outros. Desse modo, esse ensaio 
encontra-se dividido em três momentos. 
Inicialmente, são articulados questões que se 
aliam a história genealógica e as investigações 
acerca dos modos de subjetivação. Um segundo 
momento se detém na apresentação de um 
conjunto de formulações interessadas em lançar 
esclarecimentos sobre as relações entre 
pensamento e discursividade; e, por último, são 
estabelecidas determinadas conexões entre as 
duas primeiras temáticas e algumas opções 
éticas imanentes à adoção da perspectiva 
genealógico-cartográfica como experiência 
estética do fazer clínica. Nietzsche por mais de 
uma vez intitulou-se psicólogo, mesmo porque 
tecia sua filosofia como um exercício do 
pensamento, ao modo de uma ferramenta útil 
aos embates e incitadoras de questões para a 
vida. Michel Foucault inspirou-se nos 
fragmentos e nas experiências singulares do 
viver para interrogar a história, o sujeito e o 
conjunto das práticas sociais instituídas. As 
contribuições de Gilles Deleuze e Félix Guattari 
são propulsoras de novos sentidos para a 
existência, além de operar deslocamentos 
decisivos junto aos discursos que sobrevoam as 
concepções de subjetividade e os tradicionais 
alicerces da prática clínica. Todos esses 
pensadores são aliados imprescindíveis na 
afirmação de processos de subjetivação menos 
hegemônicos, bem como inspiradores decisivos 
na ativação de efeitos mais criativos para a ação 
clínica em psicologia. 
 
 

INTERVIR E INVENTAR COM 
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PSICOLOGIA? 
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Este trabalho é impulsionado pela 
experimentação de fazeres psi no Projeto de 
Extensão ESTAÇÃO PSI (Estudo e Ação em 
Políticas de Subjetivar e Inventar), ligado ao 
Departamento de Psicologia Social e 
Institucional do Instituto de Psicologia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Através de convênios entre essa Universidade, a 
Procuradoria da República no Rio Grande do 
Sul e três instituições estatais executoras de 
medidas socioeducativas (Fundação de 
Atendimento Socioeducativo/FASE e Programa 
de Execução de Medidas Socioeducativas em 
Meio Aberto/PEMSE-FASC) e de medidas 
protetivas (Fundação de Proteção 
Especial/FPE), foi viabilizado o projeto social 
chamado Abrindo Caminhos. A participação 
neste projeto configura-se como uma das ações 
de extensão do ESTAÇÃO PSI, que é composto 
por graduandos, por pesquisadores e pela 
professora coordenadora, Gislei Lazzarotto. Tal 
iniciativa oferece atualmente oito vagas de 
estágio remunerado na PRRS, na modalidade 
trabalho educativo (prevista no artigo 68 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente), para 
jovens entre 16 e 18 anos que estão em alguma 
das duas medidas supracitadas (ou seja: 
adolescentes em conflito com a lei e 
adolescentes abrigados). Em texto intitulado O 
que são as luzes?, Michel Foucault aloca 
entremeados a história e o presente, desfazendo 
as possibilidades de neutralidade em ciências 
quaisquer. A proposta é que se considere a 
ontologia crítica de nós mesmos não como uma 
teoria, uma doutrina, ou como um corpo 
permanente de saber que se acumula. Ao 
contrário, defende que é preciso concebê-la 
como uma atitude, uma via na qual a crítica do 
que somos é, também, análise histórica dos 
limites que nos são colocados e prova de sua 
ultrapassagem possível. Com tal problemática a 
tiracolo – que análise histórica pode-se fazer dos 
limites presentes da psicologia? O que ajudamos 
a fazer de nós mesmos? –, o coletivo de 
extensão ESTAÇÃO PSI vinha estudando os 
temas da infração e do abrigamento juvenis e do 
trabalho e da formação psi em uma interlocução 
constante com autores como aqueles da Análise 
Institucional, Michel Foucault, Gilles Deleuze e 
Félix Guattari. E, tal qual aponta Foucault, 
mantínhamos uma atitude experimental, já que 
buscávamos desviar de projetos pretensamente 
globais. Em 2005, como estagiária em 
Psicologia Social do Abrindo Caminhos, propus 
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um dispositivo de grupo com os jovens para 
pensar e discutir junto a eles seus modos de se 
fazerem sujeitos. A idéia que se tinha era, 
através dessa prática, problematizar as 
institucionalizações e objetivações sempre 
presentes a partir da relação entre aqueles que 
sabem e os que são sabidos. Ora, que pretensão. 
Algo desses encontros com os jovens 
desassossegou a mim mesma e à equipe do 
ESTAÇÃO PSI. Demo-nos conta que 
estávamos repetindo uma prática psi 
historicamente incrustada. Sentíamo-nos com os 
bolsos furados, pois não havia teoria ou técnicas 
prontas das quais pudéssemos lançar mão para 
dar conta daquilo que se passava no momento 
da intervenção com os jovens. Seus tempos 
eram outros, suas maneiras de pensar e de ser 
estavam fora dos livros e dos manuais de 
psicologia. Algo nos escapulia, veloz, feito 
vento. Não queriam apenas ser escutados; 
queriam escutar. Devolviam perguntas. Quase 
sem saber, eram operadores da crítica histórica 
que tanto nos interessa: “e a psicologia”? Vi-me 
forçada a pensar: que práticas eram aquelas 
esperadas da e reproduzidas pela psicologia no 
projeto? Como elas atravessavam as instituições 
pelas quais eles circulavam, no âmbito jurídico, 
no da assistência, enfim, nos cotidianos desses 
jovens para além desses locais? No limite, foi 
necessário problematizar o que é, afinal, “a 
psicologia”? Com certeza um nome genérico 
para muitas práticas. Sendo assim, inevitável 
interrogar que outros modos de intervir eram 
possíveis de engendrar. A invenção, pois, 
expôs-se claramente como uma aliada da 
maneira de se fazer psicologia que estava sendo 
forjada, já que a mera repetição de modelos 
conceituais já dados se mostrava improdutiva 
para aquilo que nos interessava afirmar. Tal 
qual Foucault nos aponta, era necessária uma 
atitude experimental, que desviasse dos projetos 
de psicologia pretensamente universais. 
Atualmente, no lugar de mestranda na 
Universidade Federal Fluminense e ainda 
vinculada ao ESTAÇÃO PSI como 
pesquisadora, tenho feito uso de duas 
ferramentas conceituais e metodológicas 
mantidas pelo nosso grupo de extensão para 
seguir nessa aposta. Na tentativa de dar vazão e 
duração às vozes e afetos que encontramos pelo 
caminho, bem como pela urgência e velocidade 
que os tempos dos jovens nos impõem, criamos 
um grupo virtual através do qual trocamos e-
mails em forma de diários de campo, ferramenta 
da Análise Institucional. Diários coletivos, 
assim os batizamos, e talvez Remi Hess e 
Gabriele Weigand também assim os 
chamassem, completando que a escrita é feita 
ainda sob o impacto dos acontecimentos, 

conforme suas palavras no texto A escrita 
implicada. Além disso, temos individualmente 
cadernetas portáteis a qualquer canto, onde 
deitamos a anotar o que quer que nos faça 
pensar em relação à intervenção. Desse material 
venho destacando analisadores que, como o 
próprio termo formulado por Félix Guattari 
anuncia, dizem de acontecimentos que colocam 
em análise (catalisam fluxos, produzem 
rupturas) as diversas instituições que organizam 
nossas vidas. Assim, algumas situações nos são 
muito proveitosas para mapear de que formas as 
práticas psi vêm se relacionando, ao longo de 
décadas, com jovens em medidas 
socioeducativas e jovens em medidas protetivas 
– em suas reproduções e em suas rupturas. 
Afinal, como afirmar novos modos de intervir 
sem se referir àqueles que se pretende 
extrapolar? Por mais que o que se queira seja 
justamente virar o disco, talvez devamos 
compor novos arranjos para que as palavras 
conhecidas se desdobrem de formas cada vez 
mais polifônicas. Esse é o exercício desse 
trabalho que ora apresento. Trata-se de enfrentar 
uma espécie de dever de casa a ser vencido: 
chacoalhar o que é entendido de imediato 
quando escutamos a palavra “psicologia”. Não 
há, inevitavelmente, contextualizações espaço-
temporais aí? É impossível deixar de convocar a 
história desse saber e dessa prática quando um 
jovem em conflito com a lei diz “tenho medo da 
psicologia, pois ela entra na nossa cabeça”. Que 
psicologia é essa? Fazemos aqui uma crítica a 
psicologias que compartilham uma forma 
hegemônica de se pensar e trabalhar, que até 
mesmo começa na delimitação destas como 
disciplinas – ou ainda, como coisas: a palavra 
posta em formato de substantivo. Esse intento, 
destarte, é de um movimento um bocado 
foucaultiano: refere-se à desnaturalização do 
que de fato podemos observar como processos 
ou práticas que modulam “bibelôs raros de 
época”, como diria o historiador Paul Veyne em 
seu texto Foucault Revoluciona a História. 
Falar dessas psicologias aqui referidas é na 
verdade falar de práticas psi ou psicológicas, 
como apontado, em Os guardiães da ordem, por 
Cecília Coimbra – se entendermos tais práticas 
como um conjunto de discursos e ações guiadas 
por uma noção de sujeito pretensamente ideal, 
central, de essência, que se ocupam, neste caso, 
da “subjetividade” dos jovens em questão. 
Trata-se de uma análise histórico-política das 
chamadas psicologia social, clínica e jurídica 
que vêm se ocupando da temática dos 
adolescentes levados a cumprir medidas 
socioeducativas e medidas protetivas. 
Acompanhando também o pensamento de 
autoras como Esther Arantes, Maria Lívia do 
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Nascimento, Irene Rizzini e Irene Bulcão, 
constatamos como essas práticas produzem 
jovens “perigosos” e/ou “em perigo”, cujas 
vidas são geridas por políticas estatais ditas 
públicas. E esses jovens, por sua vez, rebatem o 
medo e desconfiança depositados neles em nós, 
psicólogos: ora, como não temer quem vem, há 
anos, tentando corrigir, curar e recuperar suas 
vidas consideradas defeituosas e viciosas em 
prol de um modelo de homem que nada tem a 
ver com tais existências? São práticas que, 
atreladas àquelas do Estado, penalizam jovens 
que infringem a lei e vitimizam jovens não 
encaixados em modelos ideais de família, 
despotencializando-os igualmente em suas 
possibilidades de ser. Um funcionamento 
normativo e adaptador de modos de existir 
proliferado e reiterado através de corporações, 
organizações não-governamentais e organismos, 
tais como os nossos corpos humanos, fazendo 
eco e reverberação a esse modus operandi. É 
por isso que é melhor partir das práticas, pois 
estão nelas as instituições atravessadas: poder, 
controle, hegemonia. Dessas práticas, cabe-nos 
fazer a crítica. A partir disso, cabe-nos, 
sobretudo, afirmar a possibilidade da invenção 
na intervenção, movimento que encontra sua 
condição de possibilidade no encontro com 
esses modos de ser de jovens tão diferentes dos 
nossos, tão diferentes dos jovens-conceito dos 
livros e discursos sobre eles; isto é, uma 
potência de invenção que reside no encontro, 
portanto local e datado, com jovens. A história, 
aqui, instrumentaliza a produção de real, na 
medida em que indagamos os modos de 
funcionamento da psicologia para ultrapassá-
los. Trata-se, portanto, não de apresentar um 
novo modelo de psicologia. Trata-se de fazer 
consistir uma ética e um modo de fazer 
psicologia que abra mão de procedimentos pré-
estabelecidos pelas violentas utopias da 
governamentalidade. Ao fim e ao cabo, é no 
encontro com jovens que esse trabalho tem sua 
força lançada e multiplicada como ética, pois 
aposta nesse entre abundante em in(ter)venções 
psi possíveis e inéditas. Fazendo a crítica 
histórico-conceitual de nós mesmos, sentir uma 
lufada de ar: assumir que os bolsos estão sempre 
furados e é por eles que os ventos da invenção 
podem passar. 
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O presente trabalho problematiza a Psicologia 
Social e suas práticas clínicas no encontro com 
os grupos indígenas. A luta por políticas 
públicas que atendam as comunidades indígenas 
em suas especificidades, sobretudo as que 
vivem no espaço urbano, vem galgando espaços 
de diálogo com campos de saber que por muito 
tempo silenciaram frente à alteridade indígena. 
Em Porto Alegre / RS, acompanhamos, de 
diversas maneiras, desde o ano 2000, a 
comunidade indígena Kaingáng. A Psicologia é 
então contagiada pelo olhar Kaingáng e 
instigada a se produzir neste encontro. E que 
imagens da cidade serão possíveis a partir de 
então? Cidade pensada como produtora de 
subjetividade e subjetivada nos diferentes 
movimentos dos corpos no campo social. Uma 
cartografia que afirma a potência criativa 
coletiva dos vários momentos de uma pesquisa, 
por exemplo, o de uma pesquisa-intervenção 
junto à comunidade, realizada durante um curso 
de graduação em Psicologia até 2006. Naquele 
momento, em escuta e diálogo com as 
demandas dos indígenas que solicitavam a 
intervenção, trabalhamos com a ferramenta do 
grupo dispositivo e da fotografia. A alteridade 
deu o tom da experimentação, a Psicologia 
Social tendo que ser pensada para aquele 
acontecimento, naquele acontecimento. Em 
2008, fomos convidados a compor o grupo de 
trabalho transdisciplinar em Saúde Mental 
Indígena organizado pela FUNASA – RS e 
lideranças indígenas do RS, em parceria como a 
Política de Saúde Mental do Ministério da 
Saúde, Escola de Saúde Pública do RS e 
Secretaria Estadual de Saúde. Este GT tem 
desenvolvido um projeto piloto em saúde 
mental na Terra Indígena Aeroporto Kaingáng 
do município de Irai – RS, sobretudo para criar 
alternativas de enfrentamentos da relevante 
elevação dos índices de sintomas como o 
alcoolismo e a dependência a substâncias 
psicoativas entre os grupos indígenas. Desde 
então, desenvolvemos pesquisa no âmbito de 
mestrado sobre estes percursos, 
problematizando os encontros, esgarçando suas 
possibilidades, no intuito de levarmos as 
atualidades possíveis ao campo das 
virtualidades, do vir a ser. Mapas subjetivos de 
intensidade e extensão, a cartografia 
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comprometida em acompanhar os movimentos 
do desejo neste campo problemático, onde a 
teoria também é cartografia. Analisando os 
estudos e práticas da Antropologia e as raras 
experiências da Psicologia no campo da saúde 
indígena, constatamos que estivemos sempre 
operando em uma lógica binária-identitária, a 
mesma que sempre fundamentou as discussões 
sobre a questão indígena, seja em documentos 
legais – inclusive a Declaração dos Direitos dos 
Povos Indígenas promulgada em setembro de 
2007 pela ONU, discussões acadêmicas ou 
mesmo o senso comum. Um mal estar que nos 
leva a constituir falsos problemas: ou os índios 
vivem na mata, ou em lugar nenhum (pois o 
urbano não lhes é adequado). Ou vale o saber 
ocidental, ou o saber ancestral. Na questão do 
uso da terra, ou vigorará os territórios 
ancestrais, ou os territórios nacionais. Ou os 
índios devem ser como aqueles de 500 anos 
atrás (e viverem como tais), ou não são nada. 
Nesta lógica do “ou, ou”, cria-se uma sensação 
de insolubilidade das questões, pois são tomadas 
como verdades dadas, duras. Os grupos 
indígenas têm resistido de várias maneiras a 
estas capturas, e, no que diz respeito à pesquisa, 
já estão calejados pelas práticas onde o 
conhecimento ancestral é usurpado das 
comunidades, sem o comprometimento ético da 
troca e da produção coletiva de saberes que 
possam de alguma maneira trazer alternativas 
para os problemas enfrentados por estas. Em 
nossa pesquisa estamos podendo experimentar 
continuamente com as comunidades uma outra 
relação entre mundos. A Psicologia é convocada 
pelos indígenas a compor junto e problematizar: 
O que pode o corpo índio no contemporâneo? E 
a Psicologia, como pode ser inventiva, produzir-
se nos acontecimentos, com uma escuta para a 
alteridade e a produção coletiva de modos de 
subjetivação? Nossas interseções teóricas 
partem da Filosofia da Diferença de Gilles 
Deleuze e Félix Guattari, onde experimentamos 
a vivência do paradigma ético-estético-político 
na construção do presente. A lógica da 
multiplicidade proposta por estes autores vai 
para além da identidade e de um modo-
indivíduo de pensar as relações no registro 
social, entendendo a vida como uma obra de 
arte coletiva. Uma ética da reflexão sobre a 
implicação, uma estética da criação e não da 
repetição estéril do mesmo, uma política dos 
afetos, da micropolítica da existência, em que os 
territórios subjetivos instituídos são 
problematizados, rachados, torcidos. A 
Psicologia e a Psicologia Social fundada na 
perspectiva do indivíduo moderno é posta em 
crise, e forçada a ser outra, outrem. Os 
Kaingáng atualizam o devir antropofágico, que 

ancestralmente não se manifestava como de fato 
comendo a carne do inimigo de guerra 
admirado, mas um devir antropofágico cultural. 
Há registros antropológicos de artesanato 
Kaingáng do início do século XVIII com 
porcelana portuguesa. Suely Rolnik nos fala de 
uma Subjetividade Antropofágica, que, em 
alusão à arte política de Oswald Andrade e do 
Movimento Antropofágico da década de 20, se 
apresenta como um dos importantes vetores de 
subjetivação do brasileiro, tendo feito do país 
um terreno fértil para a esquizoanálise. Ainda, 
tramamos esta rede de conceitos compondo com 
a idéia de Perspectivismo Ameríndio, 
desenvolvida pelo antropólogo Eduardo 
Viveiros de Castro. Este, imagina como seria 
uma antropologia feita do lado de cá, pelo ponto 
de vista indígena. O autor analisa os modos de 
subjetivação ameríndios, apontando por que 
nunca de fato foram catequizados, uma 
resistência antropofágica de criação da vida. A 
esta, denomina Inconstância da Alma Selvagem. 
Desta forma, como desenvolveu Spinoza, 
podemos pensar em uma política dos afetos 
Kaingáng, uma política do corpo nos encontros 
alegres, que potencializam a vida, ou nos 
encontros tristes, que a despotencializam. E 
como se dá o acontecimento Kaingáng no 
contemporâneo? Como esta máquina de guerra 
contra a homogeneização das subjetividades tem 
operado? Como e em quais capturas tem sido 
amarrada? E a Psicologia Social? Michel 
Melamed, artista contemporâneo, nos força o 
pensamento e linhas de fuga, convidando-nos 
para nos apropriarmos da proposta estética da 
Regurgitofagia. Abarrotados de toda a sorte de 
informações e atravessamentos do mercado 
capitalístico, somos instigados a construir 
espaços de produção coletiva e diálogo, espaços 
para podermos expelir os excessos e 
escolhermos, a partir do critério antropofágico – 
a alegria é a prova dos nove, aquilo que 
realmente queremos deglutir. Linhas de fuga, 
possibilidades de vida experimentadas na 
cartografia, tanto para os índios Kaingáng, 
quanto para a Psicologia Social hoje. 
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A inserção de um grupo de psicólogas no 
mundo do trabalho, tendo cada uma um tipo de 
vinculação institucional (residência, 
estabelecimento privado e estabelecimento 
público), trouxe-nos questionamentos acerca da 
formação: quando nos formamos, ganhamos 
uma vara de condão que nos dará respostas para 
as quais nossa formação apenas começou a 
mostrar as questões? Fala-se aqui de uma 
exigência do mundo contemporâneo, de ter de 
dar conta de tudo, direcionando à Psicologia a 
solução dos problemas. As psicólogas em 
questão cursaram Psicologia na mesma 
universidade, em período muito próximo, 
obtendo uma formação crítica, fortemente 
marcada pela presença e tensão entre a análise 
institucional e a psicanálise. Tais campos de 
saber apresentam concepções distintas sobre o 
sujeito. Apesar das diferenças, apontam para o 
questionamento acerca da função normatizadora 
da psicologia e do rigor técnico a ela associado, 
sendo substituído por um posicionamento ético. 
Nesse sentido, a inserção no mundo do trabalho 
mostrou-se um “problema” no princípio, pois se 
deparavam com muitas questões e não sabiam 
bem o que fazer com elas. A demanda era para o 
trabalho de uma Psicologia tradicional. Em 
meio a essa demanda de que as psicólogas então 
formadas pudessem intervir efetivamente nos 
locais de trabalho, resolvendo os problemas a 
elas apresentados, produziu-se um sentimento 
de isolamento, uma vez que se encontravam 
sem o respaldo que a universidade oferecia, ao 
tão próximo lugar de estagiárias e 
pesquisadoras-bolsistas, os quais sempre tinham 
alguém a quem se reportar. A solicitação 
assustava a todas, desde o lugar de profissional, 
e se deparavam com a dureza dos processos de 
trabalho e com a impotência advinda desses 
processos, pois parecia muito difícil sair do 
lugar em que o mundo contemporâneo coloca as 

ciências: o de ter respostas estruturadas e 
estruturantes. Isso somado à possibilidade de 
produzir mudanças coletivas, não se 
constituindo em práticas isoladas, voltadas para 
os indivíduos. O sofrimento do processo de 
produzir-se psicóloga tem uma relação íntima 
com a formação das psicólogas em questão, pois 
ela priorizava uma circulação mais coletiva do 
conhecimento, um compartilhar das 
experiências para os quais não se encontrava 
espaço nos locais de trabalho. Foi em meio a 
estas angústias que se começou a pensar em 
alternativas para dar conta do que chegava de 
forma maciça. As conversas em encontros 
informais giravam sempre em torno de questões 
do trabalho, tal era a necessidade de organizar 
esse momento de psicólogas - profissionais e 
não mais estudantes psi. Tornava-se cada vez 
mais eminente a necessidade de se endereçar o 
que estava sendo experenciado para outro lugar, 
sem sobrepor-se a outros espaços. Portanto, em 
maio de 2007, uma residente em atenção básica 
e saúde coletiva, uma trabalhadora de hospital 
público e uma psicóloga institucional 
resolveram começar a se encontrar com o 
objetivo de fazer trocas sobre situações de 
trabalho, não tendo outra finalidade senão a 
própria possibilidade de falar e ter uma garantia 
de escuta das situações vivenciadas por cada 
uma. O espaço foi se montando, tendo um 
intervalo de duas a três semanas cada encontro, 
sendo outras pessoas convidadas a participar, 
conforme seu interesse em pensar os processos 
de trabalho, ingressando outra residente em 
atenção básica e saúde coletiva e uma 
trabalhadora de serviço público de saúde 
mental, em junho de 2007. Em julho do mesmo 
ano houve o ingresso de mais uma participante, 
na época trabalhadora da assistência social. 
Neste mesmo período, uma das participantes 
ausentou-se dos encontros, não sendo isso 
questionado pelas demais, evidenciando a 
dificuldade de falar, pensar e ouvir coisas do seu 
trabalho, coletivamente, além da ex-posição, de 
estagiárias para profissionais. As discussões 
perpassavam desde situações em que não se 
encontravam saídas e buscavam trocas para 
pensar em alternativas, até momentos exitosos 
do trabalho de cada uma. Durante o ano de 
2007, percebe-se basicamente esta troca, além 
de leituras e discussões de textos sem, no 
entanto, centrar-se nos estudos, mas sim nas 
práticas das psicólogas e no questionamento dos 
lugares destinados às profissionais da área psi. 
Pouco se interrogou a respeito da estrutura do 
espaço construído, visto que nem a entrada e a 
saída de uma pessoa foram suficientes para 
suscitar tal discussão. Percebe-se que esse 
questionamento não foi possível por não se 
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tratar da proposta dos encontros, além dos laços 
de amizade que ligavam as pessoas dificultarem 
o diálogo sobre certas questões. Após uma 
pausa, os encontros foram retomados em 
fevereiro de 2008. Nota-se, a partir desse 
momento, um esvaziamento do espaço. Uma 
das possibilidades levantadas foi de que talvez a 
tal varinha de condão, que tanto se buscava no 
ano anterior, apareceria ali, o que não ocorreu. 
Outra possibilidade foi de que pensar os 
processos de trabalho de forma muito intensa 
tenha gerado angústias, provocando certo 
endurecimento dos encontros, não se 
restringindo ao simples apoio e trocas iniciais. 
Certa vez, uma das psicólogas chega a dizer ter 
comparecido ao encontro pelas demais e que 
não queria, naquele dia, pensar sobre o trabalho. 
Além disso, as psicólogas poderiam estar se 
“acomodando” diante das demandas que 
anteriormente eram geradoras de desconforto. 
Algumas tentativas de colocar em discussão o 
funcionamento do espaço foram feitas, 
especialmente de forma eletrônica, no entanto 
não foram fáceis, uma vez que repensar o 
funcionamento do espaço passava também por 
pensar as prioridades dadas por cada uma e as 
relações entre si, sendo estas atravessadas por 
laços de amizade. As relações de amizade não 
foram impeditivas da realização dos encontros, 
como uma leitura apressada indicaria. Foi 
justamente a existência de laços de confiança 
mútua e afinidades teóricas que permitiram a 
construção de um espaço em que conversas 
fluíssem sem maiores preocupações, garantindo 
a confidencialidade das informações e uma 
escuta preocupada com o co-pensar a situação 
de trabalho das colegas. Espaço em que era 
possível falar o que viesse à cabeça, sem 
preocupações com a chefia, o preceptor ou o 
coordenador. Mesmo havendo certa 
flexibilidade nos locais de trabalho, coisas não 
poderiam ser ditas, pois iriam interferir no 
processo de trabalho. Este “falar sobre” tem 
aqui função fundamental de ressigificar o lugar 
de trabalhadoras e assim construir novas 

possibilidades de intervenção, não partindo de 
verdades prévias sobre a Psicologia, mas 
construindo algo a partir das experiências. Foi 
ao atravessar o que se pode chamar de crise, que 
se ingressa em outro momento, o qual já era 
planejado há tempos: a escrita desta história, da 
experiência de uma nova forma de dar conta do 
processo de trabalho das psicólogas no 
contemporâneo, sendo marcado por um 
reducionismo da complexidade de atores 
envolvidos, colocando na Psicologia a 
resolutividade dos impasses encontrados, a 
prescrição da norma, a condição de dizer como 
o outro deve se conduzir. Esta escrita não se 
trata de uma tarefa simples, mas torna-se 
fundamental quando se pensa na liquidez do 
contemporâneo, que não oferece ao sujeito 
ancoragens para suas incertezas e que, por 
iniciativa própria, precisa criar laços possíveis 
para que possa se conectar com o mundo. 
Produzir outro sentido a uma experimentação 
que veio e segue vindo carregada de sofrimento, 
potencializado pelos encontros, pôde se 
converter em produção e em vida, não em 
morte. As dificuldades enfrentadas, ao longo 
deste ano de trabalho, estão relacionadas à 
formação do período de graduação que nos 
subjetivou com o compartilhar as experiências e 
com o produzir mudanças que reverberem 
coletivamente. É em função disto que se produz 
o sofrimento e a frustração, uma vez que esta 
lógica vem num contrafluxo do modo-indivíduo 
que vivemos. As exigências do mundo do 
trabalho acabam por tamponar esses espaços de 
construção coletiva, pois é impossível pensar 
em outra temporalidade, em paradas para 
reflexão e produção de diferenças. Ainda que se 
coloquem essas dificuldades, os pesares pela 
formação crítica foram reduzindo ao longo do 
ano, inclusive produzindo-se um movimento de 
valorização da formação – crítica – psi, 
encontrando possibilidades de produção da 
diferença nos locais de trabalho, produzindo-se, 
então, psicólogas de outra Psicologia, em outro 
tempo. 

 
 

EIXO 4 – HISTÓRIA, SUBJETIVIDADE, CIDADE 
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O projeto de pesquisa, com finalidade de 
obtenção de doutoramento em Psicologia 
Social, tem como objeto de estudo a DASPU. 
Grife fundada em 2005, reconhecida nacional e 
internacionalmente, é vinculada à ONG 
DAVIDA que se ocupa de questões 
relacionadas com Prostituição, Direitos Civis e 
DST/AIDS. A pesquisa aborda os quatro anos 
de existência da marca DASPU, considerados 
como quatro movimentos. Os pressupostos 
teóricos e metodológicos partem de Bruno 
Latour, Isabelle Steingers, Vinciane Despret, 
dentre outros autores. Recentemente, Flávio 
Lenz, jornalista e assessor de imprensa 
DAVIDA/DASPU publicou a história da “moda 
sem vergonha”, documentação de grande valor 
para a compreensão da historicidade da marca. 
O acesso ao arquivo que contém a quase 
totalidade do material veiculado em mídias 
diversas, também tem sido analisado, à luz do 
discurso multimodal, conforme propõe Mary 
Jane Spink. Com ênfase na interdisciplinaridade 
entre Design – Moda - Psicologia Social, a 
observação participante tem propiciado 
reflexões relacionadas com construções de 
subjetividades. “Introduzindo”, visibilidades e 
invisibilidades femininas e cariocas foram 
claramente identificadas no universo de 
proposições articuladas DASPU. Em cada um 
dos movimentos tem sido seguidas “atrizes-
rede”, a fim de identificar redes e tecer 
descrições. O primeiro movimento – “Sem 
vergonha é a DASLU” - trata da disPUTA entre 
as marcas DASLU e DASPU. O nome DASPU 
surgiu em uma conversa no bar Taberna da 
Glória – Rio de Janeiro - e, para surpresa dos 
membros DAVIDA, ocupou espaço nos jornais 
cariocas logo na manhã seguinte. O designer 
Sylvio de Oliveira é autor da marca, 
rapidamente confeccionada a fim de atender à 
demandas urgentes. Minutos ocupados no 
programa Fantástico, exibido pela Rede Globo 
de Televisão, foram suficientes para a ameaça 
de um processo judicial por parte da loja 
paulista DASLU. Sequer havia peças de roupa 
quando um desfile de prostitutas e para 
prostitutas começou a ser anunciado. Foi então 
desenhada a série de camisetas Ativismo 
apresentada na Praça Tiradentes – Rio de 
Janeiro - com a participação de simpatizantes 
famosos na moda e na mídia, como Marisa 
Orth, Neville de Almeida e Betty Lago. Houve 
participação no Programa do Jô (Soares) – Rede 
Globo - e no “comandado” por Adriane Galisteu 
na TV Record. Por mais um acaso, as prostitutas 
dividiram espaço na imprensa com a modelo 
Gisele Bündchen que, no mesmo dia, desfilava 
no evento de moda Fashion Week-Rio. Este mal 
entendido promissor deu início ao segundo 

movimento: Puta faz Sucesso. Foi desenvolvida 
a primeira coleção primavera-verão, DASPU Na 
pista BR69, lançada no Rio, São Paulo e Paris. 
Ao final de 2006, por convite do artista Tadej 
Pogacar, na Bienal de São Paulo foi exposto o 
vestido de noiva DASPU confeccionado com 
lençóis de motéis e um véu de camisinhas. Hoje, 
o vestido encontra-se em Berlim. O assédio da 
mídia nacional e internacional demandou um 
enorme esforço de estruturação para o 
atendimento das solicitações. O que parecia uma 
aventura tomou vulto maior do que o esperado. 
Tempo de repensar o que não estava na rede 
original? Hora de buscar profissionalização? De 
que forma? O grupo não possui formação em 
Moda, Design ou Marketing. Há dificuldade na 
comunicação em outros idiomas. São muitos os 
problemas quanto ao estoque e vendas. As 
“Meninas” – prostitutas: Maria, Jane, Nilza e 
Val - que participam da ONG tem rotina de 
trabalho regular, responsabilidades familiares e 
compromissos quanto à distribuição, nos pontos 
de prostituição cariocas, de camisinhas e 
material impresso sobre DST/AIDS (produzido 
pelo Ministério da Saúde). O terceiro 
movimento – “As Aventuras de Bebel” – 
desarruma as proposições previstas. A 
personagem recalcitrante, interpretada por 
Camila Pitanga foi intensamente construída, 
incluindo a participação das “Meninas 
DASPU”. Bebel/Camila torna-se antagonista 
principal da trama Paraíso Tropical, novela de 
Gilberto Braga e Ricardo Linhares exibida em 
horário nobre da Rede Globo de Televisão. 
Durante a novela, diversos episódios 
relacionados com prostituição ocuparam espaço 
na mídia. Citando alguns: o espancamento da 
empregada doméstica que, antes de serem 
apresentados laudos psicológicos dos 
agressores, foi justificado por uma possível 
confusão quanto à profissão da vítima. Ela seria 
uma prostituta. Mereceria então ser 
naturalmente espancada! Outro caso, envolveu 
membro do governo americano. Um outro teve 
como protagonista Senador brasileiro, o que 
inspirou o destino final de Bebel que lançou 
“bordões”. Rapidamente incorporados à 
linguagem das ruas, por exemplo: “Prostituta 
também é gente” e “Tem que ter CATIGURIA”. 
É fato que mesmo um ano após o término da 
novela, Bebel e Olavo (“vividos” por Camila 
Pitanga e Wagner Moura) foram agraciados 
com a maioria dos prêmios oferecidos pela 
mídia e por empresas em categorias para atrizes 
e atores. O “acontecimento Bebel” resultou em 
um despertar de interesse por parte de 
pesquisadores, consumidores e imprensa em 
torno da DASPU. Os oito integrantes da rede, 
além das quatro “meninas”, quase não 
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conseguem dar conta de todos os compromissos. 
A possibilidade do estabelecimento de vínculos 
e a necessidade de desatar nós no Sistema 
Circulatório DASPU, origina o quarto 
movimento: “Somos más, podemos ser piores”. 
Quatro participações podem ser destacadas: 
projetos de marketing desenvolvidos por alunos 
da ESPM – Rio e ESPM - São Paulo; a proposta 
DASPU Cooperativa Popular, desenvolvida por 
alunos do ITCP (Incubadora Tecnológica de 
Cooperativas Populares) – Coppe/UFRJ e a 
coleção Cruzadas e Batalha desenvolvida por 
alunos da FUMEC – Belo Horizonte, com 
desfiles no Rio, São Paulo, Florianópolis e Belo 
Horizonte. Neste ano de 2008, ainda não houve 
tempo para a digestão de todas as propostas 
apresentadas. Na medida em que as negociações 
cotidianas contemplam múltiplos fazeres, agires 
e repensares, “Ainda não Concluindo”, impõe-
se o desafio das indeterminações. Talvez não 
seja o modo mais fácil de conduzir uma 
pesquisa. Talvez possa ser considerada a 
possibilidade de um “social plasmático”. Alguns 
autores ampliam a dificuldade dos desafios ao 
colocar conceitos de exigência e obrigação. A 
exigência estaria relacionada a uma determinada 
época e a uma necessidade de proteção do 
cientista. A obrigação, que em termos clássicos 
poderia tornar necessário um estudo metódico, 
na contemporaneidade talvez implique em 
hesitações e riscos, inserindo portanto o 
pesquisador em uma zona não protegida. 
Cientista/Pesquisador e Atrizes-Rede estão “no 
mesmo lado do calçadão, na mesma pista”, 
acreditando na dinâmica, no movimento, no 
imbricamento e no hibridismo de valores 
sociais, tais como: cidadania, solidariedade e 
coletivos. DASPU é moda para mudar, é grito 
pela regulamentação das profissionais do sexo. 
Parafraseando a atriz-rede principal, Gabriela 
Leite (fundadora da ONG DAVIDA e da 
DASPU), o caminho está aberto para a PUTA 
CIDADÃ que com ATITUDE E 
“CATIGURIA” merece RESPEITO.  
  

A PSICOLOGIA NAS RUAS 
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helenabk@gmail.com 

Rosemarie Gärtner Tschiedel 
rosetschiedel@cpovo.net 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 
Este trabalho trata do nosso encontro com a 
prática/pesquisa da Abordagem de Rua em um 
serviço de saúde mental. O objetivo deste 
trabalho é discutir o contexto de atendimento 
em saúde mental aos moradores de rua, tendo 
em vista que a Abordagem de Rua apresenta 

novas necessidades teórico-metodológicas e 
práticas para a Psicologia quando a própria rua 
torna-se um espaço de escuta e de possibilidade 
de acolhimento daqueles que fazem dela sua 
moradia. Os territórios e as cristalizações que se 
encontram na abordagem de rua como clínica 
são ilustrados neste trabalho através dos casos 
que denominaremos Rosa e Sílvio. Este estudo 
foi norteado pela idéia de que a Abordagem de 
Rua é papel da Psicologia e faz clínica: mas que 
Psicologia é esta? A Psicologia vem criando 
novos modos de pensar e atuar diante das 
questões contemporâneas. As questões sociais 
vêm sendo abordadas nas últimas décadas, 
porém, algumas vezes com objetivo 
reducionista, pensando apenas nos sintomas que 
uma determinada realidade produz e, a partir 
disso, tentando transportar antigas técnicas para 
solucionar estes sintomas. O social 
normalmente é tratado como algo externo ao 
sujeito, entendendo que existe uma radical 
divisão entre o que é do indivíduo e o que é do 
social. Da mesma forma, os chamados excluídos 
são entendidos como aqueles que não fazem 
parte desta sociedade havendo uma dicotomia 
entre indivíduo e social. A visão de processo 
costuma ser negada, bem como, a de que todos 
fazem parte do social. A existência de 
desigualdades sociais é praticamente tão antiga 
quanto a história da civilização humana. É na 
Idade Média que parece surgir o conceito de 
caridade relativa aos pobres, sendo que a Igreja 
era a principal instituição que procurava dar 
conta de suas necessidades. No Brasil, a 
exclusão é visível há tempos, bem como a 
existência de pessoas morando nas ruas. Porém, 
estas passam a ser notadas somente quando 
aumenta essa população. Os “loucos de rua” 
existem no imaginário social, sendo que se 
tornaram personagens em muitos poemas e 
romances. Porém, no meio acadêmico, tornam-
se visíveis em poucos momentos. Além disso, 
os serviços que são oferecidos a este segmento 
da população geralmente são calcados no 
assistencialismo, prática que não possibilita a 
mudança, mas a repetição do mesmo, ou seja, 
contribui para que o processo continue 
perpetuado na assistência emergencial. A 
Psicologia, por muito tempo, procurou focar em 
sua prática “individualidades psicológicas”, 
tentando separar o sujeito da história, da 
realidade e da subjetividade. Embora tentasse 
dar conta dos problemas dos sujeitos, muitas 
vezes, não considerava a complexidade de suas 
realidades. Além disso, não se colocava como 
crítica e política, mas numa posição cômoda e 
psicologizante, reprodutora de modos 
dominantes de subjetivação. Hoje tratamentos 
psicofarmacológicos são utilizados como 
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anestésico para questões sociais, ao contrário de 
outras práticas que procuram resgatar as 
potencialidades do ser humano. Os 
medicamentos deveriam ser um dos recursos 
utilizados em um tratamento, mas acabam sendo 
o primeiro. O que se aproxima da lógica 
assistencialista. Do mesmo modo, a Psicologia 
algumas vezes entra nessa mesma lógica, seja 
acreditando que os problemas sociais não fazem 
parte das demandas referentes à sua área, ou 
concordando e participando das práticas 
assistencialistas. Neste entremeio, a experiência 
com Rosa foi impactante pelo fato dela ser uma 
mulher há muito tempo na rua. Muitas pessoas 
haviam feito tentativas de abordá-la, sem 
sucesso. Embora nós pensássemos que o 
problema poderia estar nas outras equipes, nossa 
abordagem também foi infrutífera. Olhar para 
Rosa remetia imediatamente a um “lixo 
humano”. Sua imagem e seu comportamento 
eram a de uma típica louca de rua, não 
aceitando nenhum tipo de aproximação, 
parecendo “fechada no seu próprio mundo”. 
Rosa muitas vezes não comia, costumava beber 
água da beira da calçada e causava grande 
comiseração por parte da comunidade. Ao 
mesmo tempo, como não causava transtornos, 
era aceita pelas pessoas da região. Cada uma 
tinha uma história diferente a respeito dela, 
gerando certo mito ao seu redor. Com Sílvio, o 
que mais impactou não foi o “estar na rua”, mas 
sim vê-lo após sua saída. A imagem de Sílvio na 
rua era a de um rapaz enlouquecido, bizarro, em 
crise psicótica. Era jovem, na faixa dos 30 anos. 
Ainda que de forma desorganizada, falava e 
escrevia sobre muitas coisas. Apesar de nunca 
querer identificar-se com seu nome, no 
momento em que precisávamos sabê-lo, ele o 
escreveu com a mesma naturalidade que 
escrevia sobre todas as outras coisas. A equipe 
se empenhou em realizar o trabalho de volta, de 
resgate, para que pudesse retomar os laços 
sociais. Porém, suscitou a dúvida quanto à 
subjetividade. Embora tenhamos conseguido 
fazer Silvio ter contato com a família, não 
conseguimos colocar nele desejos e vontades 
próprias além de comer, dormir e assistir 
televisão. Se na rua a situação de Sílvio era 
difícil, fora dela nem difícil era: acabou por 
tornar-se um ser apático, fato que pôs em xeque 
nossa crença no “sucesso” de seu caso. Quando 
vamos à rua na condição de psicoterapeutas, o 
“não saber” que sentimos, remete-nos a muitos 
sentimentos, como insegurança e até medo. 
Necessitamos aliar-nos a uma ética do cuidado 
(ver!) e confiança de que algo surja e faça o 
trabalho ser possível, ou seja, uma potência 
criadora. Ir com e (ver!) além do saber científico 
que acaba por anular o saber social (das 

mulheres, das crianças, dos loucos) e acaba por 
reprimir esses saberes, colocando-os como 
culpados e inferiores. Abrir mão de modelos 
não é exatamente a questão, mas sim, repensar o 
lugar desses modelos. Levar em conta sua 
precariedade, deixar de pensar se esse é o 
“verdadeiro” e recusar-se à homogeneização 
que os modelos sutilmente impõem. Esse novo 
psicólogo terá que descolar-se da concepção 
tradicional, que trata de uma psicologia 
racional, o que implica em inventar 
procedimentos, enfrentar o inusitado, ser 
humano. O Serviço Social utiliza há muito 
tempo das Visitas Domiciliares (VDs) com o 
intuito de visitar os usuários que acompanham 
ou que pretendem acompanhar, para conhecê-
los e contextualizar a situação. Essa prática é 
vista como muito importante, pois possibilita o 
conhecimento da realidade em que o usuário se 
encontra ou até um acompanhamento daquele 
que não acessa o serviço de assistência. Da 
mesma forma, os PSFs (Programa Saúde da 
Família) contam com os agentes comunitários 
que vão até o local em que a pessoa a ser 
atendida/acompanhada costuma estar. Estas são 
políticas para melhorar a qualidade do 
atendimento às pessoas, da mesma forma, na 
Abordagem de Rua se dá a ida do profissional à 
rua. Tanto nas VDs, na ida dos agentes 
comunitários aos locais que os usuários se 
encontram, como na Abordagem de Rua, o 
trabalho não se dá apenas na rua ou na casa dos 
mesmos, é preciso a constituição de uma equipe 
com a qual se possa contar, uma rede de 
serviços e, no caso do atendimento à população 
de rua, poder acompanhá-lo caso resolva sair da 
rua. No trabalho desenvolvido pela Abordagem 
de Rua acreditamos que ocorrem rupturas no 
papel tradicional da psicologia. É claro que o 
simples fato de sair para a rua já é um 
diferencial, mas não define por si só o uso de 
novas metodologias e técnicas. Essa Abordagem 
funciona como dispositivo terapêutico, tendo 
um caráter instituinte dentro das práticas “psi”. 
É função do terapeuta suportar o desamparo 
daquele sujeito que ali está, mas às vezes, o 
terapeuta também se sente desamparado, ele 
também está na rua, fora do setting tradicional. 
O sol ou a chuva, o calor ou o frio, estão 
presentes tanto para o morador quanto para o 
terapeuta. A Abordagem em saúde mental não 
depende somente do terapeuta em questão, mas 
também do morador de rua. Para que esse 
encontro possa ocorrer é necessária a 
disponibilidade do sujeito em situação de rua, 
sendo assim, também se efetiva o respeito ao 
seu desejo, ou não, de que haja essa 
aproximação. Entender a clínica como encontro 
manifesta sua condição de movimento e 
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flexibilidade. As mudanças não se darão apenas 
naquele que é atendido, mas também na pessoa 
que atende, remete ao seres humanos que se 
encontram num determinado cenário. A ida para 
a rua possibilita esta visão de uma clínica que 
pode ser feita em outros lugares além “das 
quatro paredes”, desde que mantenha sua função 
principal: a de cuidar. Desta forma, o principal 
não seria mais seguir à risca um modelo ou uma 
teoria, mas sim o cuidado com aquele que se 
dispõe a deixar-se cuidar. Seguir uma estrada, 
ou uma rua, envolve olhar para várias direções, 
para os atalhos e até para os caminhos mais 
longos. Envolve permitir-se escolher! Os 
terapeutas na rua estão sempre numa nova 
viagem, onde devem olhar, ouvir e sentir o que 
estes novos lugares podem estar “dizendo”. Em 
cada lugar, em cada encontro, torna-se 
necessário inventar práticas que propiciem 
novas forças, novas vidas. Uma Psicologia 
visível. 
 
 
INVENTANDO PADRES – GENEALOGIA 

DA SUBJETIVAÇÃO CLERICAL EM 
SEMINÁRIOS CATÓLICOS 
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Programa de Pós Graduação em Psicologia 
Social – Agência financiadora: CAPES 

marciojcosta@bol.com.br 
 
O presente trabalho apresenta o resultado da 
pesquisa de Mestrado em Psicologia Social pela 
UERJ que investiga a produção de subjetividade 
em seminários católicos. Por meio de diversos 
teóricos, girando em torno do eixo conceitual da 
Análise Institucional (em sua vertente 
socioanalítica e, principalmente, 
esquizoanalítica), pesquisou-se um importante 
seminário católico diocesano na região Sudeste, 
um dos primeiros fundados no Brasil, no início 
do séc. XVIII. Um seminário é a instituição de 
internato em que muitos homens vivem, 
estudam e trabalham, durante oito anos em 
média, para se tornarem padres. Nossa pesquisa 
de campo utilizou-se da observação 
participante, oriunda da antropologia e 
sociologia, em diversas visitas ao 
estabelecimento, durante as quais fomos 
autorizados a participar de todas as atividades 
dos 110 seminaristas internos. Na observação 
participante, nos utilizamos, em particular, dos 
métodos de autores como Howard Becker e 
Erving Goffman, da chamada “Escola de 
Chicago”. Em seguida, dez seminaristas, de 
todas as etapas da formação, e todos os cinco 
padres formadores do estabelecimento foram 
entrevistados. Recorremos a entrevistas abertas 

de história de vida, segundo os procedimentos 
da História Oral italiana, a partir dos trabalhos 
de Alessandro Portelli. Guiados pela distinção 
da filosofia de Baruch de Spinoza de três 
gêneros de conhecimento (Imaginação, Razão e 
Intuição), buscamos dramatizar a formação 
clerical em três níveis de compreensão: os 
Signos ou afectos, as Noções ou conceitos, as 
Essências ou perceptos. Segundo Spinoza o 
primeiro gênero de conhecimento apenas 
apreende as marcas (signos) que surgem do 
encontro de corpos. Todo signo é um efeito do 
encontro, uma marca nascida deste encontro que 
indica mais sobre a natureza do corpo afetado 
do que daquele que o afetou. Este signo, mero 
efeito, por conseguinte, nada diz da causa de tal 
encontro, das propriedades particulares de cada 
corpo (ou da causa que produz os próprios 
corpos). Os signos são de dois tipos: afectos (a 
própria marca dos encontros) e afetos (a 
oscilação que os encontros provocam nos 
corpos: se o encontro produz fortalecimento das 
conexões internas de um corpo, este é afetado 
de alegria; se for enfraquecido em suas relações 
constituintes, será afetado de tristeza). Tanto os 
afectos (idéias que nascem de encontros) quanto 
os afetos (sentimentos surgidos do encontro de 
corpos) são signos que evidenciam os efeitos de 
encontros. Os signos foram tomados na pesquisa 
como analisadores (no sentido da Análise 
Institucional socioanalítica francesa). Na teoria 
dos analisadores, segundo Lourau, não 
importam as causas, mas tão somente os efeitos. 
Os analisadores evidenciam, como “má 
consciência de uma instituição”, os 
disfuncionamentos, o que não se quer 
evidenciar, pois causa despotencialização, 
diríamos, tristeza, seja da instituição, seja dos 
indivíduos que a compõe. Na pesquisa, 
colhemos inúmeros analisadores (naturais e 
artificiais) sobre o seminário, o que nos 
encaminhou a buscar também analisadores 
históricos sobre este tema. No nível do segundo 
gênero de conhecimento, a Razão, buscamos 
criar conceitos que explicassem a produção de 
subjetividade no estabelecimento pesquisado, tal 
como um luz que torna os corpos transparentes. 
Utilizando conceitos de Goffman, Foucault, 
Canetti, Benelli, Libânio, Deleuze e Guattari, e, 
a partir deles, criando nossos próprios conceitos, 
buscamos evidenciar as técnicas de produção de 
subjetividade em seminários, causas das ações e 
paixões dos clérigos católicos na atualidade. Os 
conceitos são noções comuns, pois evidenciam 
o que os corpos têm ou não em comum, o que 
explica porquê um corpo se compõe com outro 
(gerando alegria, potencialização), mas não se 
compõem com outro (produzindo tristeza, 
despotencialização). Os corpos que se 



Anais do VIII Encontro Clio-Psyché 
Histórias da Psicologia no Brasil 10 Anos Depois 
 
 

UERJ, 29 a 31 de outubro de 2008   ISSN: 1982-632X  

115

encontram no estabelecimento são de tal e tal 
maneira em virtude de relações que os 
constroem desse modo. Por fim, no terceiro 
gênero de conhecimento, a Intuição, criamos – a 
partir do percurso já feito, tendo por orientação 
as percepções na observação participante e dos 
depoimentos nas entrevistas – “personagens 
clericais” que descrevessem diversos tipos de 
modos de vida que surgem atualmente nos 
seminários católicos, em particular no 
estabelecimento pesquisado. Os personagens 
são objeto de uma pura intuição (perceptos), que 
evidenciam as efetuações e contra-efetuações 
das forças nos seminários, que modulam 
comportamentos e criam modos de existência na 
superfície dos corpos. Os perceptos são como 
puras figuras luz, saídas de um luminoso 
substancial, mostrando a produção de 
subjetividades, criação de modos de vida. Por 
meio dessa trajetória, constatamos, a respeito da 
produção de subjetividade em seminários 
católicos, o predomínio da dimensão do 
instituído e de uma modelização 
homogeneizadora de tipo romana, resultando 
em que os clérigos ali formados se fechem em 
uma identidade sacerdotal claramente 
identificável e encapsulada na obediência aos 
centros de poder eclesiais: a Cúria romana, a 
Mitra diocesana e a Paróquia. Busca-se, na 
formação clerical, reproduzir a subjetividade 
serializada segundo um Modelo sacerdotal 
institucionalizado, no qual as dimensões 
litúrgica e disciplinar são ressaltadas, em 
detrimento das dimensões místico-políticas – 
sendo a perseguição à Teologia da Libertação 
um importante analisador dessa característica. 
Outro analisador importante dessa característica 
é a constante perseguição e condenação de 
teólogos católicos pelo Vaticano. Parece que o 
que se busca na Igreja contemporaneamente é a 
repetição do mesmo. A constante vigilância da 
pureza doutrinal, litúrgica, organizacional e 
teológica indicou-nos a pressão em reprimir a 
dimensão místico-profética, que range, 
querendo se expressar. Em vista disso, bem 
como de inúmeros outros analisadores, 
conceitos e personagens produzidos ao longo da 
pesquisa, pudemos constatar que o desejo 
clerical, modulado na formação seminarística, 
oscila entre dois pólos: um pólo sacerdotal-
romano-paranóico e um pólo profético-
libertador-esquizo. No primeiro, há redução à 
identidade hegemônica nascida nos centros de 
poder eclesiais, fechando-se à diferença, na 
busca de um projeto de imortalidade frente às 
intempéries da vida e transformações da 
História, produzindo práticas hierárquicas a 
partir de um pensamento de caráter 
transcendente, representativo. No segundo pólo, 

há busca de singularização, nascida do 
seguimento a Jesus, o conseqüente 
compromisso com os menores e excluídos 
dentro e fora da Igreja e o processo inerente a 
esta produção de sentido, criando-se, em 
conseqüência, uma radical imanentização da 
vida cristã e de seus pólos e transcendências: 
material/espiritual, fé/vida, Igreja/Mundo, 
mística/política. O seminário pesquisado, 
indicador das transformações micropolíticas da 
Igreja contemporânea, produz 
hegemonicamente um desejo sacerdotal-
romano-paranóico, forjando funcionários do 
poder da Igreja, burocratas do aparelho de 
Estado romano, aplicadores de suas rubricas 
litúrgicas e normas doutrinais e morais, e não 
profetas do Reino de Deus, máquinas de guerra 
libertadoras quanto a tudo o que oprime a 
potência da vida e suas inauditas expressões 
singulares. 
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A cidade de Natal, capital do Rio Grande do 
Norte, foi uma das cidades brasileiras com 
maior crescimento populacional e econômico 
nas décadas de 1980/90. Tal crescimento, diante 
da grande recessão que o país enfrentava, é 
atribuído aos investimentos em (re) estruturação 
urbana desenvolvidos na cidade, especialmente 
em áreas potencialmente turísticas. Sem 
embargo, esse fenômeno não ficou restrito 
somente ao estado norte-rio-grandense, pois o 
movimento de produção e transformação do 
espaço pela atividade turística também foi 
efetivado em outras áreas do nordeste brasileiro, 
a exemplo de cidades como: Fortaleza (CE), 
Maceió (AL), Aracajú (SE) e demais núcleos 
populacionais das faixas litorâneas dos Estados 
do Pernambuco e da Bahia. No tocante a 
realidade dos grandes centros urbanos na 
atualidade, vale ressaltar que o fluxo livre (ou a 
volatilidade) do mercado financeiro, a condição 
pós-moderna de gestão de capital e a saturação 
das grandes metrópoles mudaram por completo 
as políticas urbanas em todo o país sob um 
ponto de vista mercadológico, haja vista as 
problemáticas citadinas que daí surgem: 
supervalorização e especulação imobiliária, 
saturação e caos no trânsito, poluição, violência, 
criminalidade, etc. Porém a cidade que ficou 
conhecida pelas palavras do antropólogo 
potiguar Câmara Cascudo como a “Noiva do 
Sol” possuía uma série de fatores que a 
mostravam como potencial cidade paradisíaca: 
ar puro, um extenso litoral, baixo custo de vida 
e principalmente, um sol que brilhava o ano 
inteiro. Fato que a tornou atrativa tanto em 
termos imobiliários quanto no desenvolvimento 
do setor de negócios e serviços. O boom do 
turismo em Natal e no Rio Grande do Norte 
coincide com o esgotamento das políticas de 
industrialização e o fechamento de diversas 
plantas industriais, resquícios de investimentos 
da SUDENE no setor. Assim o fenômeno do 
turismo ganha relevância e se firma como 
atividade econômica. O marco dessa largada 
rumo ao desenvolvimento é o projeto de 
construção da Via Costeira (corredor asfáltico 
de 8,5km que interliga as praias urbanas, no 
caso, Ponta Negra, onde se localiza um dos 
principais cartões postais da cidade – o Morro 
do Careca –, e a Praia do Meio e Praia do Forte, 
conseqüentemente ao centro da cidade. É 
interessante observar que a construção dessa 
obra e a venda dos terrenos a beira-mar para 
construção de hotéis ao longo da Via Costeira, 
se manteve nas mãos das oligarquias financeiras 
dominantes no Estado, e que já controlavam os 
tradicionais setores produtivos da região, a 
construção civil, e, agora, o turismo e suas 

atividades complementares. As ações 
governamentais implementadas visando à 
expansão do turismo local privilegiaram a 
iniciativa privada que se beneficiou de incentivo 
e isenções fiscais e passou a atrair investidores 
internacionais, particularmente europeus 
(italianos, espanhóis, portugueses, entre outros). 
O crescimento da cidade, aliado a ampliação da 
atividade turística, trouxe a necessidade de um 
novo ordenamento do território urbano e um 
considerável desenvolvimento econômico 
marcado pela fragmentação sócio-espacial. O 
processo de ordenamento direcionado ao 
desenvolvimento econômico através do turismo 
é sentido mais fortemente no bairro de Ponta 
Negra, a mais popular praia urbana da capital. O 
descompasso sócio-espacial desse bairro é 
explicado através do processo de renovação 
urbana que substituiu suas formas espaciais até 
então existentes por uma organização 
contemporânea do lugar, no sentido da 
requalificação das funções de uma área que 
antes era organizada sob o aspecto de uma vila 
de pescadores, que tinha como principal 
atividade econômica além da pesca, o 
artesanato. Tal área sofreu gradativo 
enobrecimento, valorização de seus imóveis e 
um estratégico embelezamento urbano, ao que 
se constituiu num processo de gentrificação do 
bairro, ocorrido nos últimos vinte anos. E um 
dos principais efeitos disso são as mudanças que 
a cultura local tem passado, tendo em vista o 
permanente processo de reterritorialização que 
passa frente uma lógica mercadológica, 
perpassada pelas políticas de renovação do 
espaço urbano. Esse processo pós-moderno de 
urbanização abandona o sentido de continuidade 
e sociabilidade até então construídos na cultura 
local e reproduz uma leitura muitas vezes 
desordenada e desedificante da memória do 
grupo populacional lá existente. Como 
conseqüência desse processo, há um 
investimento quase que exclusivo no setor 
terciário, o surgimento de novos 
comportamentos de consumo, o grande aumento 
populacional em uma área sem um plano de 
crescimento social sustentável, falta de infra-
estrutura, aumento do custo de vida para a 
população local e hierarquização dos espaços do 
bairro. Partindo dessas questões, buscamos 
conhecer melhor essa realidade e as inter-
relações cidade e processos de subjetivação, 
tomando como objeto de investigação as 
transformações urbanas e sociais do bairro de 
Ponta Negra, à luz da visão das rendeiras do 
Núcleo de Produção de Artesanato da Vila, que 
mantêm viva a tradição da renda do bilro, uma 
vez que estas são moradoras antigas e 
vivenciaram do início tais processos, o que 
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poderia trazer de forma enriquecedora a 
narrativa das transformações desse lugar. Para 
isso, produzimos um documentário, com 
duração de nove minutos, a partir de entrevista 
com as rendeiras, de modo a problematizar o 
cotidiano e a vida dos moradores da Vila, além 
das problemáticas que enfrentam com as 
mudanças ocorridas no bairro. Alguns pontos 
principais foram abordados na fala de quase 
todas as artesãs. Apesar de todas morarem no 
bairro desde a infância, há um estranhamento no 
processo de apropriação e significação delas em 
relação ao entorno: uma delas chega a dizer que 
não tem nem ao menos vontade de ir ao mar. As 
moradoras não conseguem dialogar com esse 
novo espaço “plastificado”, que segue uma 
espécie estética globalizada. Os pontos mais 
abordados em suas falas foram: a existência do 
tráfico de drogas e a prostituição, elementos que 
estão conectados de alguma maneira com a rede 
de serviços turísticos oferecidos no local; o 
discurso sobre a crescente “onda” de violência 
no bairro retratado pela mídia, na qual se sentem 
discriminadas com as notícias de que tais ações 
são promovidas unicamente pelos moradores da 
Vila; o descaso governamental frente à 
população “nativa”, no tocante a falta de 
saneamento básico e equipamentos sociais como 
uma boa escola pública e um posto de saúde 
adequado às suas necessidades; o aumento do 
custo de vida no local, setor imobiliário, 
alimentação e demais formas de consumo, além 
do aumento da carga tributária e falta de 
emprego. Sobre a presença dos turistas em si, 
isso não parece incomodá-las, apesar de que, 
sobre a presença das grandes construções 
hoteleiras, segundo elas, poluem o ambiente, 
não ajudam os artistas locais na divulgação do 
seu trabalho e ainda “roubam” o espaço de lazer 
e moradia da população. De fato é inegável o 
crescimento e melhorias que o bairro de Ponta 
Negra tem sofrido nos últimos anos, exemplo de 
projetos de infra-estrutura básica antes 
inexistente, a instalação de alguns focos de 
produção comercial e cultural, além da 
viabilização do acesso da população da Vila às 
demais regiões da cidade, contudo, é claro o 
descontentamento e revolta sentidos pelas 
artesãs da Vila quando afirmam ser Ponta Negra 
antes da modernização um “paraíso”, tendo a 
vista o processo de descaracterização do lugar e 
a perda de referenciais identitários que 
expressam o sentimento coletivo de parte de 
uma população negligenciada com a 
reorganização do espaço que era tido como 
familiar a ela, e que agora é excluída desse 
processo. 
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A professora e psicanalista Suely Rolnik faz 
reflexões sobre o Poder econômico de grandes 
empresas farmacêuticas, empresas do ramo de 
comunicação de massa, indústrias da fé, e do 
vestuário. Rolnik considera a TV uma droga, 
que disponibiliza o que a autora chama de 
identidades prêt-à-porter – imposições da moda 
-, repassadas pelos meios de comunicação de 
massa. As identidades prêt-à-porter assumem o 
lugar da identidade individual correspondendo à 
perda do indivíduo para um coletivo cada vez 
mais massificado e alienado. O comprar, o 
olhar, o sentir e o pensar seguem, nesse molde, 
de acordo com as massas de pessoas, papéis 
sociais são escolhidos na prateleira, já prontos, 
padronizados, o que é cômodo e minimiza a 
possibilidade de surgir O Diferente – um papel 
anômalo que iria contra a moda – que causaria 
por conseqüência mal estar, já que o sujeito 
estaria então deslocado, não pertenceria a 
nenhum grupo. Maffesoli também discute 
aspectos da TV enfatizando sua influência no 
imaginário e na formação da personalidade. 
Para ele o que existe, e pode ser verificado no 
quotidiano, é a existência de “um clima cultural 
que nos domina mais do que dominamos.” 
Espaço onde a moda ocupa papel de 
importância. Moda que segundo o autor 
ultrapassa os míseros limites da vestimenta 
incluindo as modas ideológicas, as modas 
comportamentais, sexuais e de linguagem. É no 
quotidiano que o aspecto contracultural do 
graffiti atua no sujeito. A história de vida de 
cada escritor de rua está diretamente ligada a 
história da cidade. Rolnik considera também a 
literatura de auto-ajuda igualmente uma droga, 
tal como a literatura esotérica, as práticas 
evangélicas, e o behaviorismo. É bem verdade 
que nos tempos atuais, no mundo globalizado, 
há uma enormidade de distrações mentais, além 
das drogas lícitas e ilícitas, e dos programas 
televisivos, existe um grande número de jogos, e 
modismos diversos, todos interessados em 
vencer os concorrentes na disputa pela atenção 
do cliente. Querem vender seus produtos e 
lucrar, lucrar... E neste processo quanto menos o 
cliente refletir sobre os benefícios da aquisição 
melhor para a indústria e o comércio, pois na 
grande maioria dos casos o foco está na venda 
de status em detrimento do real valor de uso – a 
necessidade da mercadoria. Então, a ideologia 
hip-hoppiana surge como uma opção alternativa 
à mão dos jovens às alienações produzidas pelo 
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consumo capitalista, no qual está inserida a 
moda, oferecendo ao sujeito uma consciência 
crítica, com vitalidade; um outro valor social, 
outra utilidade para o quotidiano onde a arte, o 
trabalho educativo nas comunidades, e o social 
em geral são evidenciados. Pode-se observar 
que a adoção da ideologia hip-hop pelo 
graffiteiro gera uma identidade marcada por 
olhares questionadores e uma postura crítica. O 
indivíduo assume uma renovada postura perante 
o mundo que implica, dentre muitas outras 
coisas, importar-se com a relação que o sujeito 
mantém consigo mesmo, e, por conseguinte a 
isso, impõe uma auto-avaliação no meio social, 
valorização da personalidade, procura por 
aprendizado sociocultural e artístico. Pode-se 
acrescer preocupação e empenho para melhorar 
cada vez mais sua arte. Parte desse processo 
compreende a criação de codinomes que 
sustentam o poder de assumir o lugar dos nomes 
próprios dos registros oficiais de identidade de 
pessoa física dos artistas. Este apelido, criado 
pelo graffiteiro ou atribuído pelo grupo, passa a 
ser a assinatura que identificará o sujeito e o 
acompanhará por toda sua vida artística. A 
identidade pode ser individual ou grupal e assim 
referir-se a um sujeito ou a um grupo 
determinado; engloba multiplicidade de valores; 
consiste “na aceitação de ser alguma coisa 
determinada”. Canclini fala sobre o tema, 
acredita ser evidente a relação desta com vários 
suportes culturais, e com a discursividade 
política. Para ele as identidades são reelaboradas 
através dos meios de comunicação de massa e 
pela arte. Magro vê no graffiti uma ferramenta 
nas mãos dos jovens para reafirmação das 
próprias identidades étnica e geracional. Da 
mesma opinião é Weller, que ao analisar 
estudos de Magro sobre identidade observou 
que Magro ressalta no movimento hip-hop o 
compromisso social e o sentimento de pertencer 
a uma família. Para Magro a participação das 
mulheres na elaboração de graffitis significa, 
por exemplo, a partilha de experiências 
coletivas vividas enquanto adolescentes, negras, 
pobres. Também para Prosser a inscrição urbana 
é uma afirmação das identidades individual e 
grupal, que, para terem êxito neste propósito, 
intervêm na sociedade servindo de instrumento 
de luta do graffiteiro por espaços na cidade que 
venham a representar e afirmar, pela repetição, 
o discurso assinado pelos ditos sujeitos. 
Portanto, num primeiro momento, a escritura 
urbana volta-se para o sujeito da ação, para 
depois atuar sobre a cidade. Rolnik vê as ondas 
identitárias das chamadas minorias sexuais, 
étnicas, religiosas, nacionais, raciais, etc., como 
um artifício de confronto com o mundo 
globalizado, isto porque são posturas 

absolutamente distintas e, por vezes, 
antagônicas as identidades consideradas como 
politicamente corretas pela sociedade. Portanto, 
ao concordar com a autora, podemos dizer 
então, que as orlas de identidades alternativas 
são formadas e assumidas pelos sujeitos que se 
contrapõem as personalidades hermeticamente 
fechadas em papéis sociais determinados tidos 
como politicamente corretos. Ao exteriorizar 
seus sentimentos o agente exercita uma forma 
de pertencimento. Pela intervenção parietal que 
realiza passa a ser reconhecido pela qualidade, 
conteúdo e quantidade daquilo que faz nos 
muros, esta prática identitária passa a ser, 
também, um dos raros instrumentos possíveis de 
obtenção de status e de interação social. Por 
fim, podemos afirmar que a prática de criar 
graffitis produz subjetividades diversas, que 
assumem importância fundamental na formação 
das identidades dos escritores urbanos. Vale 
lembrar que a teoria psicanalítica freudiana, 
como se sabe, distingue dois níveis de atividade 
psíquica: o nível primário, o da organização dos 
processos inconscientes (sintomas neuróticos, 
sonhos), e o nível secundário, aquele 
considerado pela psicologia tradicional 
(pensamento consciente). Tais subjetividades, 
sem o conhecimento consciente destes artistas, 
servem, para marcar um espaço na Cidade que 
transcende os meros aspectos físicos. Os 
escritores urbanos exercitam a cada intervenção 
uma tentativa de avivar, em si e nos outros, 
valores morais e estéticos.. Ao fazer parte do 
graffiti fiel ao hip-hop o artista incorpora, com o 
exercício disso, a ideologia do movimento, uma 
identidade cultural é absorvida, contudo não 
anula a individualidade, ao contrário, 
acrescenta-lhe, ao exigir um olhar crítico ativo 
sobre o comportamento dos indivíduos e da 
sociedade como um todo. O hip-hop ambiciona 
num primeiro momento desalienar o graffiteiro, 
para então, através deste, desalienar a 
sociedade.. Diz o graffiteiro Ff em entrevistas 
dada a Araújo: - O grafite começou [como] um 
lance de protesto, ta ligado? P..., protestar! 
Então você vai protestar contra tudo. [...] Vamos 
chegar num muro e vamos expressar isso, 
vamos falar com as pessoas [...] Nossa 
sociedade ta tão alienada... Aquele lance de 
novela, que ninguém presta atenção em p... 
nenhuma, ninguém pára para ler uma parada. - 
[Outro graffiteiro depõe. Diz Af]: - Eu, no meu 
grafite, eu exponho diferença social. [...] Várias 
‘paradas’, várias coisas que tem da sociedade 
que a ‘gente’ vê, que acha incorreto. [...] têm 
várias coisas que muita gente explana de um 
político errado no grafite. - [Fala Mf]: - Minha 
arte é coisa que a gente pode passar mensagem. 
Ninguém vai mudar o mundo fazendo grafite, 
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ninguém vai mudar a cabeça de milhões, mas 
um, pelo menos, a gente pode tira da vida do 
crime... [...] A questão da fome, da pobreza. A 
gente tenta retratar o que o ‘pessoal’ não vê 
porque ‘eles’ vão prestar atenção no que tá 

pintado: ‘Pô, as crianças abandonadas’, tem 
gente que vê mas já [se] acostumou com 
aquilo... Uma pintura para poder mudar o 
sistema que não tá muito bom, não... 
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Este estudo tem como objetivo central mapear e 
analisar a trajetória da Psicologia da Educação 
ensinada às alunas do Curso Normal, além 
disso, refletir sobre as possíveis influências 
desta disciplina na constituição da subjetividade 
feminina. As décadas de 20 a 60 – em Minas 
Gerais – do século XX, foram tomadas como 
referência, por corresponderem ao período de 
inserção, sistematização e consolidação da 
Psicologia como disciplina escolar, culminando 
ao final da década de 50, e no decorrer da 
década de 60, com a criação de diversos cursos 
de Psicologia, o que expressa o espaço 
conquistado por essa nova ciência. A tamanha 
importância consagrada à Psicologia, em 
especial nos cursos destinados às mulheres, 
leva-nos a construir pressupostos sobre o 
significativo papel que esta área do 
conhecimento adquiriu na formação de 
professores(as) e, conseqüentemente, 
pressupostos sobre a imbricação existente entre 
essa disciplina e suas possíveis contribuições na 
construção das subjetividades feminina e 
masculina. Pode, assim, ter contribuído para que 
as alunas aprendessem e fossem construindo um 
certo modo de ser mulher, de ser mãe e de ser 
professora. Junto com o conteúdo ministrado, 
pelo modo como este foi ministrado, pelo 
material utilizado, pelo que o discurso 
psicológico oculta e revela simultaneamente, 
diria que essa disciplina também contribuiu para 
o disciplinamento das alunas/mulheres, futuras 
professoras, e para a formação do imaginário, de 
representações e subjetividades. A subjetividade 
é aqui tratada como um processo em contínua 
constituição e que se dá no entrelaçamento da 
cultura, da história e das relações sociais, por 
meio da linguagem, da multiplicidade de 

discursos, experiências e mensagens, além de 
caracterizar-se como um projeto histórico para 
diferentes grupos, tais como: homens, mulheres, 
negros, pobres, ricos, etc. Como a noção de 
subjetividade perpassa diversas áreas do 
conhecimento, foi necessário buscar um 
arcabouço teórico que rompesse com as 
fronteiras do conhecimento. Assim, além da 
produção teórica oriunda da Historiografia, 
encontram-se presentes, de alguma forma, neste 
estudo, a Psicologia, a Psicanálise, a 
Antropologia, a Sociologia e a Filosofia. 
Ressaltando as múltiplas dimensões que 
compõem as subjetividades, minhas suposições 
articulam-se em torno da idéia de que se 
encontram inscritos, corporificados e 
introjetados nas subjetividades determinados 
modos de conhecer, de compreender, de 
interpretar, de significar a si próprio e suas 
múltiplas relações, bem como uma série de 
distinções, diferenciações e sensibilidades 
relacionadas ao ser mulher e à sexualidade 
enquanto realidades produzidas e 
experienciadas, também, no processo de 
escolarização. Assim, ser mulher, ou ser homem 
é um processo que se constrói e que é, também, 
perpassado pelo projeto escolar. A 
escolarização, vista como um projeto produtivo, 
ancora-se na noção de que a escola, instituição 
presente por um longo período na vida da 
grande maioria das pessoas, encontra-se, de 
diferenciados modos, implicada na produção de 
subjetividades, que interagem, também, com os 
demais projetos e idéias oriundos de outras 
instituições e instâncias da vida cultural e social. 
Ao assumir essa noção de subjetividade, vista a 
partir de sua produção, evidenciamos as 
aproximações e os distanciamentos que 
empreendemos no conjunto das dinâmicas 
sociais ligadas ao gênero, à geração, à raça, à 
classe, à etnia, à religião, entre outras. A Escola, 
com suas práticas escolares, com sua 
organização pedagógica, com seus currículos, 
com suas disciplinas escolares exerce uma 
poderosa influência na produção de sujeitos e 
nas representações acerca dos mesmos, por ser 
ela um espaço atravessado pelas representações 
de gênero. Em vista disso, e acreditando que 
diferentes currículos produzem diferentes 
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sujeitos, e produzem identidades e 
subjetividades sociais determinadas, a 
Psicologia da Educação, como uma disciplina 
escolar, que veiculava um determinado 
conhecimento sobre o sujeito, também 
contribuiu para a fabricação e constituição de 
um modelo de subjetividade. Apesar da 
importância da instituição escolar na construção 
da subjetividade feminina, é necessário 
reconhecer a existência de outros aspectos dos 
mais diversos discursos (científico, pedagógico, 
religioso, jurídico, biológico, moral), assim 
como manifestações que compunham o cenário 
vivido pelas alunas do Curso Normal, nas 
décadas de 20 a 60 do século XX, tais como: 
igreja, cinema, literatura, fotografia, revistas, 
jornais, festas, pois não há subjetividade alheia a 
um mapa cultural que a sustente. Entender a 
produção da subjetividade significa apreendê-la 
não apenas como um produto das condições e 
circunstâncias sociais, culturais, políticas, mas 
também percebê-la como um projeto histórico, 
implícito no desenvolvimento de nossa cultura. 
Por isso e além disso, torna-se inviável 
considerar a construção da subjetividade como 
algo pertencente apenas à esfera psíquica, uma 
vez que esta se encontra diretamente imbricada 
à história da cultura na qual foi engendrada. 
Desse modo, a pesquisa se orientou pela história 
das mentalidades, que busca compreender as 
representações, bem como o conjunto de 
práticas e comportamentos conscientes ou 
inconscientes, bem como o movimento de idéias 
que concorreu para a construção da 
subjetividade feminina, para que pudesse 
capturar as idéias relativas à aluna, professora, 
mãe e mulher, cujas relações conformam a 
trama dos discursos e das representações que 
contribuíram para a sedimentação de um 
modelo feminino no período abordado. Para a 
realização deste estudo, como mencionado 
anteriormente, foi necessário um arcabouço 
teórico que rompesse os limites de suas 
fronteiras de modo a abarcar a dimensão do 
sujeito. Metodologicamente, também 
necessária, a construção de diversas fontes que 
permitissem o acesso ao discurso produzido 
pela Psicologia, bem como de outros discursos 
veiculados na época, de modo a possibilitar 
reflexões e análises do objeto em questão. 
Como fontes para compreender a trajetória da 
Psicologia da Educação e apreender o processo 
de construção da subjetividade feminina, 
utilizei, para análise, livros didáticos de 
Psicologia da Educação. Livros de 11 (onze) 
autores de diferentes estados do país, sendo 11 
(onze) títulos e 41 (quarenta e uma) edições 
diferentes. Para discutir os conteúdos, os livros 
foram separados por década de publicação, o 

que possibilitou comparar e analisar os 
diferentes títulos e autores, bem como as 
diferentes edições; programas oficiais de ensino 
da disciplina Psicologia da Educação, uma vez 
que a legislação de ensino, por intermédio de 
suas leis e decretos, ao apresentar o currículo 
que deveria ser seguido, fornece importantes 
pistas sobre a inclusão da Psicologia no Curso 
Normal, bem como orientações que deveriam 
nortear a formação das professoras. Da Revista 
do Ensino de Minas Gerais, do n. 1 de março de 
1925 ao n. 238-239 de março de 1970, mapeei 
todos os artigos relacionados, direta ou 
indiretamente, com a Psicologia: 
artigos/notas/cursos/palestras/discursos 
dirigidos, em especial, às normalistas e/ou 
professoras primárias, frases/pensamentos e os 
editoriais de todos os números desse período. 
As revistas de entretenimento, como outra fonte 
de pesquisa, auxiliaram na compreensão a 
respeito do deslizamento dos conhecimentos 
produzidos pela Psicologia e seu reaparecimento 
nas publicações de caráter não-científico, 
destinadas a um público eminentemente 
feminino. Optei por trabalhar com a Revista A 
Ordem, Cláudia, O Cruzeiro, Fon Fon, 
Manchete, Pais & Filhos e Realidade. As 2 
(duas) últimas foram criadas na década de 60 e 
o objetivo, ao analisar tais revistas, foi o de 
verificar a permanência ou não de assuntos 
tratados nas revistas que circularam no período 
anterior. Além dessas fontes foram utilizadas, 
também, obras literárias da época e entrevistas 
com ex-professores e ex-alunas do Curso 
Normal, dentre outros materiais. O discurso 
psicológico presente no processo de 
escolarização, bem como o deslocamento desse 
discurso para materiais ‘não-pedagógicos’, 
trouxe, certamente, inúmeras contribuições para 
a fabricação e o engendramento da 
subjetividade feminina. Os discursos e 
mensagens veiculam um modelo, um imaginário 
e representações sobre a mulher, a mãe e a 
professora, ficando perceptível a invisibilidade 
das mulheres e o silenciamento sobre questões 
acerca da feminilidade, da masculinidade e da 
vivência da sexualidade. A mulher, a mãe e a 
professora são apenas faladas pelo outro. Elas 
não têm a fala, não se constituem como sujeitos 
de seus desejos e de suas expectativas. As 
mulheres, as professoras que hoje somos, 
trazem as marcas do recalcado de nossas 
antepassadas, a feminilidade que nos sustenta 
não é uma pura essência do feminino, mas 
resultante das condições que 
produziram/produzem a subjetividade e as 
significações imaginárias. Histórias que 
atravessaram o tempo, e, mesmo que 
reinterpretados sob novos discursos e novas 
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insígnias, ressurgem em cada uma de nós, 
professoras/mulheres.  
 
 

HISTÓRIAS DE UM COLETIVO 
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Ângela Maria Dias Fernandes 
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Federal da Paraíba 
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Ministrar, pela primeira vez, a disciplina de 
História da Psicologia, em um curso de 
graduação em Psicologia, de uma universidade 
federal do nordeste do país, fez surgir o espaço 
de investigação que será neste trabalho 
analisado. A prática docente e a trajetória em 
pesquisa, no campo da Psicologia Educacional, 
e as interrogações, mais recentemente 
fortalecidas no campo da historiografia e das 
análises micropolíticas, impulsionaram essa 
“aventura”, exigindo sua sistematização. Dois 
fatores potencializaram esse acontecimento. O 
primeiro está associado ao fato de que essa 
disciplina é optativa na grade curricular do 
curso em questão, estando “disponível” a 
qualquer professor que deseje ministrá-la e a 
qualquer aluno que possa “optar” por uma 
disciplina, em princípio, desnecessária. 
Ressalta-se, nesse campo de análise, que as 
práticas e os investimentos teóricos 
hegemônicos na montagem desse curso de 
graduação colocam a historiografia da 
psicologia como elemento secundário na 
formação. A avaliação psicométrica e os estudos 
experimentalistas do comportamento se impõem 
como máxima do discurso ali operacionalizado. 
A composição da turma e as expectativas dos 
alunos constituíram o segundo fator 
potencializador da investigação. Nesse 
momento de nossa “aventura”, a inscrição de 
vinte e cinco alunos cursando o oitavo e o nono 
períodos de graduação em Psicologia exigiu um 
contorno especial na organização da disciplina. 
Não por acaso, o primeiro semestre de 2008 é o 
período de realização desta pesquisa, quando o 
estudo da historiografia da Psicologia apresenta 
um grande incremento, através de novas 
publicações que escapam das propostas 
descontextualizadas que, em certo momento da 
história brasileira, pretendiam-se hegemônicas. 

Esse compromisso fez com que o curso iniciasse 
com uma interrogação: O que significa estudar 
História da Psicologia na minha formação?, 
efetivando-se, assim, a primeira investigação 
realizada junto aos alunos. Debruçando-nos 
sobre os depoimentos, encontramos quatro 
campos de significados, sendo as falas assim 
distribuídas: 1 - Alcançar um maior 
embasamento epistemológico; Neste momento 
do curso, poder estabelecer uma melhor 
conexão e relação entre os conceitos e discuti-
los; 2 - Sistematizar a origem desse campo do 
saber; Conhecer os antecedentes filosóficos que 
influenciaram as teorias da Psicologia; 
Conhecer um pouco das bases de nossa 
profissão e as influências político-sociais; 
Conhecer como se formou e surgiu a Psicologia; 
3 - Compreender o contexto atual da Psicologia 
de maneira mais ampla e como as teorias são 
dependentes do contexto histórico no qual 
vivemos; 4 - Ampliar minha visão sobre o 
campo da Psicologia, contribuindo para a 
construção de uma nova história; Saber onde e 
como começou a Psicologia, todas as mudanças 
que ocorreram e que acontecem atualmente no 
seu campo, visto que necessitamos desse 
conhecimento da história para nos situarmos na 
psicologia que fazemos hoje. Construído esse 
lugar e demarcados os interesses, surgiram os 
temas, os textos, os autores. A montagem da 
programação da disciplina trouxe novos 
enunciados: a importância de se reposicionarem 
as afirmações de Wundt; as influências da 
psicologia francesa nas práticas em saúde 
mental no Brasil; as interrogações sobre a 
psicologia como ciência; a forma de apreensão 
norte-americana dos enunciados de Binet; o 
conceito de massas como base de construção de 
diferentes perspectivas teóricas; uma história 
crítica da psicometria e sua intervenção nos 
campos da saúde e da educação; a discussão 
sobre a desinstitucionalização da loucura; os 
estudos da subjetividade e as contribuições da 
Psicologia para um específico modo de 
ocupação do espaço urbano; os caminhos da 
Psicologia no Brasil e seus compromissos com 
as elites e os novos serviços em saúde mental no 
Brasil. A busca do apoio teórico foi alicerçada 
sobre contribuições que priorizassem a 
contextualização histórica dos saberes e das 
práticas psicológicas, voltando o olhar para o 
Brasil e seus caminhos e lutas socioculturais, 
políticas e econômicas. A discussão sobre a 
construção do olhar psicométrico dirigido às 
potencialidades humanas possibilitou outra 
abordagem sobre os interesses dos alunos no 
percurso da disciplina. Partimos da sugestão de 
que, naquele momento, escrevessem uma 
indagação, afirmação ou crítica possibilitada 
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pelo processo que vinham vivenciando. Nos 
pequenos textos, surgiram observações que 
reafirmaram a relevância das buscas por eles 
indicadas no início do curso. A necessidade de 
contextualizar cada afirmação teórica 
compreendida como o resultado de lutas sociais, 
políticas e econômicas foi reafirmada em várias 
colocações. A possibilidade da universalização, 
contida na perspectiva psicométrica, e os limites 
e as formas de utilização dos testes psicológicos 
caracterizaram as principais preocupações, 
produzindo indagações sobre “como atuar 
diferentemente na psicologia”, ou ressaltando a 
postura profissional como o diferencial entre 
uma prática que poderia ajudar a libertar o 
sujeito ou mesmo oprimi-lo. Um dispositivo de 
avaliação fez dispararem, ao final da disciplina, 
análises voltadas para a história da formação de 
cada um dos alunos, usando como lente as 
aproximações teóricas possibilitadas durante o 
seu percurso. O que se pretendeu foi investigar a 
repercussão desse processo de estudo da história 
da psicologia na formação e na inspiração de 
outras/novas práticas. Um texto elaborado por 
cada participante e, posteriormente, a 
organização de múltiplos debates favoreceu o 
estabelecimento de diversas conexões entre os 
atores, e suas falas constituíram a última 
investigação. Esse material textual foi 
sintetizado, garantindo a diversidade dos 
campos abordados e as diferentes implicações 
com o processo vivenciado. O engajamento, 
através dos projetos de estágio, seja na própria 
clínica-escola da universidade, em organizações 
educacionais ou do trabalho ou junto à política 
pública de saúde mental ou de assistência social, 
pode ser revisitado e redimensionado. A atuação 
nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 
nos Centros de Referência Especializada da 
Assistência Social (CREAS) através de seus 
programas, ou nos Centros de Referência e 
Assistência Social (CRAS), que atravessou o 
nosso espaço de estudos, trouxe outras 
indagações sobre o que pode ser considerado ou 
não como novidade. O debate sobre reforma 
(psiquiátrica) ou ruptura (com sistemas de 
controle), encerrando a disciplina reafirmou a 
idéia de que a formação/atuação do psicólogo 
deve ser debatida à luz da compreensão da 
gênese do saber e das práticas psicológicas. A 
interrogação a seguir, colocada por um dos 
alunos, talvez persista no processo de produção 
de práticas da/na psicologia, empreendido por 
esse coletivo: “De acordo com tudo o que já foi 
discutido na sala de aula, às vezes me questiono 
sobre qual será o real papel do profissional de 
psicologia na atualidade, referindo-me ao papel 
social e suas possíveis implicações na 
sociedade”. Essa indagação pode encontrar 

espaços de ressonância e ser traduzida de forma 
mais imperativa na colocação de outro aluno: 
“Diante de tudo o que foi discutido, acho de 
extrema importância ao profissional de 
psicologia estar sempre se perguntado – A 
quem estou servindo?” A sistematização desta 
“aventura” deixou claro que apreender as 
ferramentas fornecidas pela perspectiva 
historiográfica, marca dessa disciplina, pode 
permitir aos alunos seu posicionamento diante 
dos diversos caminhos que se apresentam, sendo 
valorizada a necessidade de se conquistar um 
lugar na sociedade como sujeito histórico. 
 
  

ALGUMAS ANOTAÇÕES HISTÓRICAS 
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Em linhas gerais, este estudo objetiva discutir 
sobre as práticas de cuidado desenvolvidas com 
usuários portadores de transtornos mentais nos 
serviços públicos de saúde. Analisando 
primeiramente, a possibilidade dos projetos de 
urbanização e higienização do início do século 
XX, na cidade de Teresina-PI, produzirem 
efeitos no modo como nos cuidamos e nos 
relacionamos com a loucura nos serviços de 
saúde. Este estudo, por sua vez, faz parte da 
dissertação de mestrado intitulada “Saúde 
Mental na Estratégia Saúde da Família: notas 
cartográficas sobre processos de trabalho em 
saúde”. Deste modo, contextualizamos que no 
Piauí, apesar de várias ações pela Reforma 
Psiquiátrica terem ocorrido no Brasil durante as 
últimas três décadas, em especial a Lei nº. 
10.216, sancionada em 06 de abril de 2001, as 
práticas de cuidado em saúde mental pouco se 
modificaram no estado, ou seja, continuam 
focalizadas nos modos de trabalho manicomial e 
hospitalocêntrico. Para entendermos o porquê 
desta situação em Teresina, façamos um retorno 
ao ano de 1907, quando se tem o início da 
assistência psiquiátrica em Teresina, com a 
criação do Asilo de Alienados Areolino de 
Abreu. Este Asilo foi criado e utilizado como 
uma das estratégias políticas para combater a 
desordem e a mendicância, ocasionada por uma 
das maiores secas que já acometeu o nordeste 
brasileiro. A seca de 1877, que impulsionou 
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diversas famílias do semi-árido piauiense a se 
mudarem para a capital em busca da 
sobrevivência, mas sem oportunidades de 
emprego e trabalho foram para as ruas 
mendigar. Neste período a sociedade teresinense 
ansiava ser uma cidade “progressista” e 
“civilizada” e desejava livrar-se da mendicância 
das ruas. Como estratégias utilizaram a 
imprensa escrita divulgando enfaticamente a 
necessidade da criação dos “Asilos de Loucos e 
de Mendicância”. Argumentava-se nos jornais 
que através destas instituições se poderia 
controlar a pobreza, os miseráveis, os loucos e 
organizar o espaço urbano, mantendo Teresina 
com a imagem de cidade higiênica e civilizada. 
E assim, a sociedade se mobiliza para apoiar a 
criação dos asilos, e pelo decreto 327 de 05 de 
janeiro de 1907, foi fundado o Asilo de 
Alienados, que tinha por objetivo recolher e 
tratar todos os enfermos de “perturbações 
mentais” [termo utilizado na época pela 
imprensa]. Os idealizadores desta instituição 
asilar consideravam que os loucos poderiam 
cometer atos que ofendessem os bons costumes 
e a convivência com eles era situação 
inconciliável com a urbanização da cidade. 
Sendo assim, levantamos a hipótese de que estas 
ações ainda tenham repercussão nos modos 
atuais da cidade e dos serviços de saúde se 
relacionar com a loucura, com o louco. As 
transformações urbanas, de um modo geral, 
acompanham a construção de significados 
específicos para o trabalho em saúde e para as 
relações sociais. Especificamente, no que 
concerne a Psiquiatria no Brasil, percebe-se 
historicamente este saber/poder articulado com 
vida social das cidades, espaço onde saberes são 
construídos e se fortalecem. Deste modo, 
através da história dos projetos de urbanização 
da cidade de Teresina, podemos ter um campo 
com diversas referências para localizarmos a 
produção de modos de subjetivação para lidar 
com a alteridade na cidade. Com efeito, o 
primeiro Asilo de Alienados do município 
sofreu modificações institucionais, e somente 
em 1972 passou a ser Hospital Psiquiátrico 
Areolino de Abreu, sendo denominado desta 
forma nos dias atuais, devido a sua 
estadualização e desligamento da entidade Casa 
de Misericórdia. Ou seja, os cuidados cotidianos 
que eram destinados às Irmãs de Caridade das 
Filhas de Maria passam agora para o processo 
de medicalização das práticas médicas. Em 
1955 foi criado o primeiro hospital psiquiátrico 
privado em Teresina, o Sanatório Meduna. 
Contudo, este fechou no primeiro trimestre de 
2008, não por motivos do processo de Reforma 
Psiquiátrica em curso no Brasil, mas por 
questões financeiras. O município, atualmente, 

consta de um Hospital Psiquiátrico, com 280 
leitos. No que concerne ao histórico da cidade 
em relação às propostas de criação de outros 
serviços de saúde mental, além dos hospitais 
psiquiátricos, iniciam-se no final da década de 
1970, com a criação do Ambulatório de Higiene 
Mental do Instituto de Previdência e Assistência 
dos Servidores do Estado – IPASE e o 
Ambulatório do Instituto Nacional de 
Previdência Social – INPS, sendo apenas 
disponibilizadas consultas médicas. A 
Associação Comunitária de Saúde Mental do 
Piauí (ACSM-PI) é criada no ano de 1980, bem 
como a Residência Médica em Psiquiatria da 
Universidade Federal do Piauí. A ACSM-PI foi 
resultado de uma articulação entre os 
profissionais de saúde mental e a comunidade, 
devido à falta de coordenadoria de saúde mental 
no Estado. Em 1983 esta associação propõe e é 
implantado o Programa de Saúde Mental 
Comunitário – PSCM-PI, que tinha como 
objetivo a regionalização, através da 
descentralização da assistência psiquiátrica. Este 
programa foi de grande importância para os 
primeiros passos da reforma no estado. Outro 
objetivo do PSCM-PI era proporcionar, além da 
reforma física do Hospital Areolino de Abreu, a 
reforma administrativa e assistencial. A reforma 
física foi concluída, porém não foi satisfatória a 
reforma assistencial, pois houve resistências por 
parte de psiquiatras. A outra proposta da PSCM-
PI, a inclusão do psiquiatra plantonista no maior 
hospital geral do estado, foi vetada. Já na 
década de 1990, tivemos avanços na parte 
legislativa, com projetos de leis influenciados 
pela proposta do deputado Paulo Delgado. 
Como exemplo tem-se a criação de Hospitais-
dia. A Fundação Municipal de Saúde de 
Teresina (FMS) em 1993 cria o Programa de 
Saúde Mental, no qual foi instituída a 
Coordenação de Saúde Mental. A coordenação 
criou a proposta de implantação de um Núcleo 
de Atenção Psicossocial, que ficou funcionado 
em um centro de saúde (Centro Integrado de 
Saúde Lineu Araújo) atendendo apenas 
funcionários da prefeitura de Teresina. Outras 
propostas foram viabilizadas na atenção à saúde 
mental, como a contratação de profissionais 
psiquiatras e psicólogos para trabalharem em 
unidades de saúde. Atualmente a rede de 
cuidados substitutivos em saúde mental tem 
ampliado a oferta de serviços, sendo composta 
por 01 (um) CAPS AD, 02 (dois) CAPS II, 01 
(um) CAPS Infantil, 01 (um) Hospital Dia, 03 
(três) Residências Terapêuticas. Mas, para 
alcançar a concretude destes serviços, estas 
políticas só entraram em vigor devido às 
“intervenções” do Ministério Público. Este fato 
evidência os não investimentos das gestões 
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locais neste sentido. Com efeito, para 
entendermos como vinham se dando as práticas 
de cuidado em Saúde Mental, realizamos um 
mapeamento destas práticas, através de 
observação-participante visitando serviços de 
saúde e dialogando com técnicos, tanto da rede 
de Saúde Mental, quanto na Atenção Básica. 
Deste modo, observou-se que os hospitais gerais 
da rede de saúde pública não possuem um 
serviço para o atendimento de urgências 
psiquiátricas, ou mesmo leitos para “portadores 
de transtornos mentais” [termo utilizado pelo 
Ministério da Saúde]. Os técnicos recusam-se a 
atender intercorrências clínicas desses sujeitos. 
As consultas são marcadas com prazos 
superiores a 40 dias no apoio extra-hospitalar, 
que focaliza sua atuação no atendimento 
ambulatorial, sendo freqüente a carência de 
medicamentos para a distribuição gratuita. Nas 
Unidades Básicas de Saúde os cuidados são em 
sua maioria ambulatoriais, com consultas 
psiquiátricas e psicológicas. Contudo, este 
trabalho acontece de maneira desarticulada entre 
os dois profissionais, isto é, ocorrem 
encaminhamentos entre estes, mas não diálogos 
sobre os casos atendidos e sobre possibilidades 
de propostas terapêuticas em conjunto. Outro 
ponto analisado é que também não há 
articulação entre as Unidades de Saúde e os 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), ou 
seja, há fragmentação da rede de saúde mental. 
Dialogando ainda com profissionais dos CAPS, 
percebemos que diversos técnicos atuam neste 
serviço, não por acreditarem na proposta 
reformista, mas porque foram aprovados em 
concurso público e lá foram alocados. As 
Equipes de Saúde da Família visitadas 
indicaram a existência de uma considerável 
demanda em saúde mental, com elevada 
utilização de benzodiazepínicos. Ainda relatam 
que estes medicamentos são utilizados de 
maneira crônica e, muitas vezes, esta se torna a 
única prática terapêutica, sem acompanhamento 
sistemático por parte das equipes de saúde, 
resultando no elevado número de usuários 
dependestes de tais drogas. Agentes 
Comunitários de Saúde relatam que, muitas 
vezes, não realizam visitas à casa de portadores 
de transtornos mentais, com medo e receio de 
serem agredidos e, com isso, não planejam 
visitas domiciliares com as equipes, 
dificultando, assim, o trabalho de mapeamento e 
responsabilização pela demanda. Diversos 
técnicos relatam não se sentirem “autorizados” a 
trabalharem com a demanda em saúde mental 
por não estarem preparados para lidar com esta, 
e não terem tido afinidade e interesse para 
estudar o tema em suas formações acadêmicas. 
Por fim, analisamos que nestes serviços, as 

“idéias manicomiais” continuam reverberando 
nas práticas e discursos dos profissionais, em 
destaque a exacerbada medicalização, 
interpretações de violência, medo, posturas 
rígidas e despóticas para com os usuários 
portadores de transtorno mental. Deste modo, 
apontamos que estas práticas continuam 
seguindo a mesma lógica manicomial, 
realizadas desde o ano de 1907 no município. 
Lógica esta, que promove a infantilização, culpa 
e submissão destes usuários, ao invés de 
promover nestes equipamentos de saúde, em 
especial a Estratégia de Saúde da Família 
devido à territorialidade de suas ações, um 
espaço propício a promoção de trocas de 
experiências e construções de outras formas de 
existência.  
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A partir de um cotidiano cada vez mais marcado 
pelas novas tecnologias de comunicação, a 
proposta deste trabalho é apresentar as técnicas 
como um dos muitos elementos atuantes no 
processo de produção do homem na sua 
condição histórica e social. Mais do que 
instrumentos ou ferramentas concebidos como 
extensões potencializadoras de nosso corpo, as 
técnicas são aqui entendidas como elementos 
que participam da construção da nossa realidade 
social. Nesse sentido, os objetos produzidos 
pelo homem, não somente transportariam a 
ação, intenção ou inteligência para uma 
exterioridade qualquer, mas produziriam assim, 
sobressaltos que fazem o pensamento, a cultura 
e o próprio homem diferir. Para visualizar tal 
idéia, é preciso colocar as novas tecnologias em 
perspectiva e pensar historicamente trazendo à 
cena a invenção da escrita e todas as 
possibilidades de organização social que esta 
técnica viabilizou. Representantes da “Nova 
História” como Roger Chartier, ao abordar 
diferentes objetos, práticas e processos, 
permitem esse movimento. O historiador 
considera o ingresso das sociedades ocidentais 
na cultura escrita uma das principais 
transformações na era moderna. Ao trazer a 
mídia para dentro da história, seus estudos 
servem de apoio para uma ulterior reflexão a 
respeito do papel e dos efeitos da mídia no 
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contemporâneo. O corpo teórico deste trabalho 
se constitui na articulação entre os estudos 
historiográficos de Chartier sobre o 
desenvolvimento da cultura escrita entre os 
séculos XVI e XVIII, e o conceito de tradução 
desenvolvido pelo sociólogo Bruno Latour. Na 
vida social dos humanos é preciso recorrer e 
fazer apelo a outros elementos e outros atores a 
fim de apoderar-se da situação interacional. É 
preciso desviar nossa atenção geralmente focada 
na relação dos humanos entre eles mesmos, para 
os mais diversos elementos que poluem nossa 
dinâmica social. De natureza variada, tais 
elementos participam da nossa vida em 
sociedade sendo anteriores e indo além do 
próprio indivíduo. No momento em que o 
homem utiliza um objeto técnico para mediar 
sua relação com o mundo, ele próprio é 
modificado e definido por essa ação, da mesma 
forma que o objeto. Na antropologia simétrica 
de Latour, o conceito de tradução é utilizado 
para designar deslocamento, curso, direção, 
invenção, ou seja, a criação de uma ligação que 
não existia antes e que em algum nível modifica 
os dois elementos ou agentes do quadro de ação. 
Movimento que se encontra na base da dinâmica 
do coletivo e permeia o plano das relações entre 
os diferentes elementos que o compõem. É a 
esse movimento de mediação ou tradução que 
Michel Serres se refere quando propõe que a 
sociedade deve ser pensada não só como 
produtora, mas também como um produto das 
relações que estabelecemos com as técnicas. Tal 
noção funciona como a chave conceitual que 
abre o campo de problematização e nos permite 
entender as diferentes tecnologias de 
comunicação como um ator social. A nova 
possibilidade de fixação e reprodução do escrito 
– potencializada pela invenção da máquina de 
Gutemberg em meados do século XV – abre 
precedente para um processo constante de 
acumulação do saber, produzindo uma gama de 
novas competências, hábitos, questões, 
instituições e profissões no contexto da época. É 
através da máquina de impressão que o texto 
escrito se insere na lógica do consumo e se torna 
um produto comercializado, principalmente no 
mercado das grandes cidades. O impresso 
permite o surgimento gradativo dos periódicos 
informativos como jornais, revistas, panfletos 
além de transformar o livro em bem ou posse, 
momento em que surgem as primeiras 
bibliotecas pessoais. Ao mesmo tempo, destaca-
se o papel dos impressos em movimentos 
fundamentais na história da Europa moderna, 
como a difusão das idéias de Lutero e a 
Reforma Protestante e a expansão dos ideais 
humanistas do Renascimento Italiano. Apesar 
das censuras e das tentativas da Igreja de 

suprimir determinados materiais impressos e 
manter o status quo, a relação com o texto se 
tornou liberada das antigas instituições no que 
se refere ao domínio da transmissão do saber 
por parte das instituições religiosas, 
principalmente a partir do momento em que a 
relação individual com a Bíblia é colocada 
como uma exigência universal. Diante da 
impossibilidade de controle, as censuras 
estimularam o surgimento de um vigoroso 
comércio clandestino de livros proibidos e o 
contrabando entre as cidades. Chartier 
estabelece de forma minuciosa a ligação entre a 
disseminação do impresso com o surgimento da 
habilidade de leitura silenciosa e o 
desenvolvimento do mundo privado na 
modernidade clássica. Equivalência que, de 
acordo com o autor, torna-se bem estabelecida 
no século XVIII, “como se a prática de ler 
bastasse para designar toda a esfera da 
existência íntima”. A leitura silenciosa como 
nova forma de relação com o escrito permite 
uma maior liberdade ao indivíduo na medida em 
que o livro se torna propriedade pessoal e 
assegura o total domínio que o indivíduo pode 
ter de si mesmo, sem coações superiores nem 
controles institucionais. Para o historiador, as 
novas modalidades de relação com a escrita, 
constroem entre os séculos XVI e XVIII, uma 
esfera da intimidade, um retiro e refúgio para o 
indivíduo subtraído aos controles da vida 
pública em comunidade. O movimento de 
construção da vida privada se refere ao mesmo 
tempo a um processo contínuo de afastamento 
do indivíduo em relação a velhos modos de 
experienciar a vida pública. O espaço da 
intimidade e a emancipação da vida em 
comunidade propiciam uma atomização da vida 
em coletivo. A sociedade ocidental se torna 
cada vez mais voltada para as questões referidas 
ao mundo privado, da propriedade e da 
interioridade. A individualização da prática de 
leitura, agora não mais mediada pelas 
instituições religiosas, permitiu a 
comercialização e a produção de outros tipos de 
leitura menos ortodoxos. Na relação privada 
com o livro se torna possível leituras 
heterodoxas de idéias críticas, de conteúdo 
erótico ou político. Dessa forma, o escrito 
gradativamente sai do mundo social e 
compartilhado, dominado pela figura masculina 
do universo público, e se liga também ao 
universo feminino. O antes invisível ou obscuro 
se realiza agora nas páginas dos livros. Abre-se 
a possibilidade de uma leitura de intimidade 
feita em segredo que alimenta sonhos, desejos, 
expectativas, sentimentos e sentidos, 
principalmente no que se refere ao surgimento 
da leitura de romance que, com seus 
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personagens e roteiros, virou um campo de 
identificação e modelo para os indivíduos 
modernos. A idéia de intimidade como mostrada 
por Roger Chartier não existia na Idade Média 
ou até mesmo na Antiguidade. A necessidade e 
valorização do espaço íntimo e individual, em 
oposição ao espaço público, se constituem a 
partir da Modernidade. Gradativamente, o 
objeto escrito transforma-se em um costume, 
um hábito popular difundido em todas as classes 
e zonas sociais e passa a ser utilizado como uma 
forma de organizar toda a existência individual 
e comunitária na primeira modernidade. Inscrito 
no centro da vida em sociedade e da experiência 
individual, o livro assume um papel e se 
constitui como um ator social. Um elemento 
heterogêneo do coletivo que por meio do 
movimento de tradução produz diferenças 
fundamentais na configuração do mesmo. O 
passado revisitado demonstra como uma técnica 
como a escrita, e suas práticas participam 
ativamente da instituição de um novo modo de 
organização social e subjetiva. Na medida em 
que a escrita se torna um elemento independente 
e cotidiano, ela cria não só novos objetivos ou 
caminhos possíveis para as práticas sociais, 
como também se desdobra em outras 
possibilidades de expressão. Ao criar o domínio 
privado, participa do processo de preenchimento 

da subjetividade moderna e permite a separação 
entre as duas esferas que organizam a realidade 
social moderna: as esferas do público e do 
privado. A relação direta com o texto escrito vai 
desenhando assim, o lugar do refúgio, do 
particular, o lugar designado por aquilo que só 
diz respeito ao indivíduo por ele mesmo. Foi 
germinando, desse modo, uma forma subjetiva 
particular dotada de uma certa interioridade 
psicológica onde o repertório afetivo dessa 
esfera íntima e privada se transforma em 
conteúdo particular e singular, próprio de uma 
experiência individual e exclusiva. Instaura-se 
assim, o modo de subjetivação tipicamente 
moderno: o modo indivíduo. Em suma, pode-se 
dizer que os processos de subjetivação são 
sempre coletivos, na medida em que agenciam 
estratos ou dimensões heterogêneas do ser. A 
partir desta perspectiva é possível pensar que os 
processos de subjetivação são também 
atravessados pela atuação de agentes não-
humanos: pelo desenvolvimento tecnológico, 
pelas instituições políticas e pelos sistemas 
econômicos. Todas essas mudanças produzem 
novas formas de subjetividade que é construída 
na imanência da experiência cotidiana e 
depende dos inúmeros agenciamentos que são 
feitos.  
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Após as décadas de 70 e 80, quando a 
conceituação da exclusão social era tratada de 
forma abrangente, agregando diversos tipos de 
problemas ocorrentes nos grandes centros 
urbanos, a partir da década de 90, verifica-se um 
esforço empírico de diversas áreas do 
conhecimento, em direção à análise de situações 
locais, descrevendo de forma mais detalhada 
suas condições de produção e desenvolvimento, 
buscando evitar generalizações e transposições 
continentais do conceito. Nesse caminho, 
pesquisas empíricas realizadas ao longo dos dez 

últimos anos em vários centros de estudos 
evidenciaram que as metáforas da cidade como 
um corpo partido em áreas de ricos e de pobres 
não se mostrava consistente. Tais conclusões 
colocaram em xeque a premissa de que o 
fenômeno da globalização estaria promovendo 
uma paisagem única e homogênea a todos os 
grandes centros urbanos, com a produção de 
dualidades radicais tanto sociais quanto 
espaciais. No Rio de Janeiro, por exemplo, o 
que se vem observando é uma realidade 
multifacetada, certamente marcada por enormes 
desigualdades sociais e espaciais, mas que em 
nada lembram as figuras de um corpo 
meramente dual, com a concentração de ricos 
em determinadas regiões mais centrais e a 
alocação exclusiva de pobres na periferia. A 
constituição histórica de nossa sociedade, 
resultante de um passado colonial autoritário e 
escravocrata, associada a práticas políticas que 
sempre primaram pela defesa dos interesses das 
classes mais abastadas, propiciam a formação de 
um quadro atual muito distante daquele 
defendido por Saskia Sassen e outros tantos 
pesquisadores que inicialmente teorizaram sobre 
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as grandes cidades globais. Somos legados e 
continuamos colocando em cena uma dupla 
perversão: a naturalização da concentração de 
poder na mão de poucos (através de práticas 
políticas, judiciárias, educacionais, 
comunicacionais, dentre tantas outras exercidas 
cotidianamente), com farta distribuição de 
privilégios, e a dominação de uma grande massa 
de pobres à custa de medidas institucionais (mas 
não apenas) violentas (explícitas ou 
dissimuladas), respaldadas pelas subjetividades 
em trânsito nesta cidade, assentes na 
disseminação e consolidação de estigmas que 
associam pobreza a criminalidade, degradação 
moral, desestruturação psíquica, vagabundagem, 
inércia, falta de “garra” e outras variadas formas 
de “descaminhos”. É sob a égide desse 
autoritarismo e dessa violência 
institucionalizada e naturalizada que, no início 
do século XX, Pereira Passos, nosso então 
prefeito, volta-se à modernização e ao 
embelezamento da cidade, iniciando sua 
transformação da simplória cidade colonial na 
metrópole elegante, pronta ao consumo 
internacional. No afã embelezador, logicamente 
que tendo como mote os preceitos da higiene e 
os ideais de modernidade e progresso, nosso 
ilustre prefeito instaura o “bota-abaixo” no 
Centro do Rio de Janeiro, livrando esta área do 
populacho pobre, inculto e indecente, 
engrossado por imigrantes europeus e escravos 
libertos há cerca de uma década. A plástica, 
realizada de forma brutal, sem anestesia, 
durante a intervenção, e sem anti-inflamatórios 
no pós-cirúrgico, resultou na ocupação 
absolutamente precária dos morros existentes 
nas regiões centrais (Providência, São Carlos e 
Santo Antônio), no adensamento residencial 
absurdo de bairros próximos como a Gamboa, 
Santana, Santa Rita e São José, e, 
posteriormente, com o desenvolvimento dos 
transportes, em especial dos trens, a ida para os 
subúrbios. A região central estabelece-se assim 
como distinto centro administrativo e comercial, 
com suas calçadas bem traçadas, iluminação 
primorosa e belos prédios, ocultando-se dos 
olhos da classe dominante e da encantada classe 
média as mambembes habitações dos mais 
pobres. Essa política, traçada de forma míope e 
imediatista, visando aos interesses da burguesia 
ascendente, deflagra a consolidação das favelas 
cariocas, a grande opção de moradia de uma 
significativa parcela dos moradores de baixo 
poder aquisitivo da cidade, que necessitava 
visceralmente da proximidade ao Centro para o 
exercício de atividades que lhes garantissem a 
sobrevivência. Com a ida para a Zona Sul das 
famílias mais abastadas da cidade, observa-se a 
concomitante ocupação dos morros próximos a 

esta região, evidenciando a importância da 
prestação de serviço às classes altas e médias 
como forma de trabalho dos mais pobres. As 
décadas passam, as favelas crescem, 
transformam-se em “problema”. A década de 60 
também é emblemática por ter sido um 
momento em que, apesar de não haver uma 
única política voltada às favelas, a desocupação 
autoritária e violenta dessas áreas, em especial 
daquelas localizadas na Zona Sul da cidade, se 
estabelece como a ação de maior vulto. 
Interessa lembrar que, em 1960, a capital federal 
transfere-se para Brasília, é criado o Estado da 
Guanabara, Carlos Lacerda é eleito governador, 
e o movimento ocorrido na década de 50, de 
aproximação institucional com as favelas, é 
desmontado. Em 1962, Sandra Cavalcanti 
assume a Secretaria de Serviços Sociais do 
estado e investe na “limpeza” da cidade, em 
consonância com as pressões advindas de 
interesses imobiliários, com os temores de 
descontrole sobre as favelas expresso pelos 
setores mais conservadores da sociedade e sob a 
crescente retórica do perigo comunista. É 
famosa a demolição integral das favelas da 
Catacumba e do Pasmado, ambas localizadas 
em bairros da Zona Sul carioca (Lagoa e 
Botafogo, respectivamente) e a construção de 
grandes conjuntos habitacionais, em regiões da 
periferia afastada, que receberam as populações 
das favelas demolidas, como a Cidade de Deus, 
em Jacarepaguá, e as Vilas Kennedy, Aliança e 
Esperança, em Bangu. Tais conjuntos, por sua 
vez, tenderam à favelização em face do total 
abandono governamental, expressos claramente 
na ausência de infra-estrutura e de transportes. 
Assim, o que se pode observar é que, à 
semelhança do que ocorrera com as favelas das 
regiões centrais, no início do século, a 
constituição das favelas nas periferias cariocas 
se deveu, em grande parte, à continuidade de 
políticas higienistas, vinculadas a interesses do 
capital e totalmente desestabilizadoras da vida 
daqueles aos quais se voltavam. Gostaríamos, 
nesse momento, de centrar o foco em uma 
favela da cidade do Rio de Janeiro, denominada 
Favela do Aço, localizada em Santa Cruz - 
bairro da periferia mais afastada. A favela tem 
como grande característica ser “exportadora” de 
população de rua, principalmente para 
Copacabana, um bairro da zona sul da cidade e, 
de forma geral, se enquadra em características 
de populações da periferia, como a intensa 
pauperização, a precariedade das condições de 
consumo coletivo e a prática da autoconstrução 
das moradias. Tais características, bem como a 
forma de interação estabelecida por ações 
governamentais, produzem nessa comunidade 
uma estreita relação com um processo de 
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guetificação. Conforme abordado por Loïc 
Wacquant, em “Os condenados da cidade: 
estudos sobre a marginalidade avançada”, um 
gueto se caracteriza pelo desenvolvimento de 
estigmas contra sua população, pelo 
confinamento espacial e pelo esvaziamento 
institucional. No caso da Favela do Aço, 
defendemos que a favela vivencia um estado do 
“guetificação dissimulada”, na medida em que, 
apesar da presença do poder público (o que 
contrariaria a hipótese de processo de 
guetificação), suas práticas, na verdade, 
resultam na contenção da população local na 
região, impedindo-a de circular pela cidade, na 
qualidade de população de rua. Em meados de 
2005, a Secretaria Municipal de Assistência 
Social (SMAS) alocou nesta favela o que 
denominou de Pólo de Vigilância da Exclusão, 
através da Resolução Municipal no 009/2005. O 
Pólo tem por objetivo a implementação de 
projetos sociais e demais atividades 
ocupacionais, estando sob responsabilidade de 
um CRAS (Centro de Referência da Assistência 
Social). A partir da análise qualitativa das 
políticas vigentes na região, pudemos verificar 
que grande parte dos atendimentos estão 
direcionados ao cadastramento e 
acompanhamento ao Programa Bolsa Família e 
acompanhamento dos técnicos nos processos 
judiciais da Vara da Infância e do Conselho 
Tutelar. O não cumprimento dos critérios 
assinalados tanto pelos projetos da SMAS, 
como pelas determinações judiciais, subsidiam 
as práticas dos técnicos que podem culminar na 
eliminação de cadastro do beneficiário, como 
também em pareceres sociais anexados em 
processos judiciais – comuns na região. Com 
isso, mais do que um pólo de atendimento, 
consideramos que essa política traz em seu bojo 
o caráter de controle de circulação de pessoas, 
destina-se à manutenção de atividades de caráter 
basicamente assistencialista, além de se 
constituir como fomentadora de estigmas sociais 
e catalisadora do chamado efeito do destino, 
cujo resultado final é a produção dos destinos 
enunciados e anunciados, conforme salientado 
por Pierre Bourdieu, em “A miséria do mundo”. 
Assim, buscamos discutir a relação histórica de 
surgimento da Favela do Aço, num contexto de 
ordenamento político da higienização do espaço 
urbano, e verificamos, através das políticas 
atualmente em vigor, que os atravessamentos de 
áreas de saber, como a Psicologia e o Serviço 
Social, têm servido ao fortalecimento de 
práticas punitivas e segregadoras, em 
detrimento de uma efetiva política pública que 
deveria favorecer a construção de referências 
pela autonomia social. Por último, cabe destacar 
que, se é possível afirmar que a configuração do 

Rio de Janeiro não é marcada por simples 
dualizações, mas por um complexo quadro de 
agregações e segregações, também é importante 
salientar que cabe às periferias pobres cariocas a 
parcela mais dura das segregações. 
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Resumimos os objetivos desse trabalho através 
das seguintes indagações: quais as 
experimentações possíveis sobre o estudo da 
subjetividade legadas por técnicas ou 
metodologias estranhas aos saberes “psi”? No 
uso dessas ferramentas poderíamos formular 
questões pertinentes à análise do desencanto 
paralisante produzido pelo capitalismo 
contemporâneo? Frente a este desencanto, cujos 
efeitos materializam-se em individualidades ou 
comunidades fechadas em si mesmas, onde e 
como encontraríamos uma proposta ética que se 
efetiva na criação de desvios a este universo 
asfixiante? O que o cinema e a literatura teriam 
a nos trazer de deslocamentos sobre isso? Ao 
pesquisarmos no banco de teses da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de 
Nível Superior (CAPES) trabalhos que 
abordassem a solidão fizemos algumas 
considerações sobre esses saberes “psi”. 
Selecionamos trabalhos de mestrado e 
doutorado, entre 2002 e 2007; utilizamos na 
busca por assunto os termos solidão/psicologia e 
solidão/subjetividade. Encontramos 12 teses 
que, salvo algumas exceções, teorizavam a 
solidão no campo da individualidade – a solidão 
da mulher desacompanhada conjugalmente, 
escolha da solidão na velhice, independência e 
solidão da mulher moderna, análise da solidão 
em usuários da internet a partir de conceitos 
kleinianos, solidão em pacientes internados em 
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unidade coronariana, solidão e tendências anti-
sociais na infância, etc. Na medida em que a 
Psicologia reforça separações entre 
objetivo/subjetivo, público/privado, 
indivíduo/sociedade, vida/política, a solidão 
reduz-se aos domínios da interioridade – 
domínios a - históricos, homogeneizantes, 
prisioneiros de essencialismos ditados por 
poderes sem rosto, invisíveis às percepções, mas 
que produzem efeitos paralisantes nos corpos. A 
Psicologia aborda a solidão como coisa em si, 
da ordem de um psiquismo não contextualizado; 
convidamos o cinema e a literatura para quebrar 
esses discursos totalitários, abordar a solidão 
como produção passível de interpelar não 
somente os desafios políticos de nossa 
atualidade, mas também o próprio olhar “psi” 
que esquece de dar materialidade e força 
política às suas práticas, produzindo teorias 
etéreas sobre indivíduos à margem da história. 
Walter Benjamim em seu livro inacabado, 
Passagens, apresenta-nos sua metodologia: seu 
método de trabalho, montagem literária, não 
tem nada a dizer somente a mostrar. Não 
surrupia coisas valiosas ou se apropria de 
formulações espirituosas. O que lhe interessa 
são os farrapos e resíduos, não para inventariá-
los, mas para fazer-lhes justiça da única maneira 
possível – utilizando-os. Inspirados neste 
“delicado empirismo” proposto pelo filósofo 
berlinense realizamos a pesquisa “Histórias 
anônimas do cotidiano carioca: narrativas 
urbanas de moradores que vivem só” que 
acontece na Universidade Federal Fluminense 
coordenada pelo professor Luis Antonio dos 
Santos Baptista desde 2006. Neste resumo 
propomos destacar de nossa pesquisa, em 
andamento, a experimentação metodológica 
como montagem literária/cinematográfica. Com 
essa experimentação buscamos que os farrapos 
e resíduos propostos por Benjamin, isto é, os 
homens infames, anônimos, sem qualidades, nos 
narrem suas histórias. Queremos dar 
visibilidade às intensidades do díspar no lugar 
de dar voz ao brilho identitário da diferença ou à 
vitimização dos excluídos. Dar voz, trabalho de 
jornalistas e pesquisadores sociais bem 
intencionados, resulta em espetacularizações 
que desqualificam as sutilezas e astúcias dos 
homens infames; enquanto dar visibilidade 
implica em emprestar intensidade às suas 
narrativas, entendendo-os como protagonistas 
de uma metodologia do cotidiano onde não se 
afirmam nem como vítimas nem como heróis, 
mas como produtores de um estranhamento 
desestruturador. Pode o “lixo da metrópole”, as 
chamadas formas de vida deterioradas, propor 
operações sobre si onde persiste, apesar de tudo, 
arte e vigor? O Trapeiro, figura de Baudelaire, 

manipula o lixo não para bendizê-lo, mas 
porque o lixo corta o presente saturado, as 
histórias concluídas. A experiência urbana tem 
algo a nos dizer sobre as astúcias do fazer 
humano no enfrentamento àquilo que o reifica? 
Desejamos na montagem da narrativa dos 
solitários urbanos, destas existências 
aparentemente precárias, criar indagações que 
possam colocar em análise políticas das 
subjetividades no contemporâneo. Mostrando-
os, como nos sugere Benjamim, sem a mediação 
de teorias do psicológico, almejamos criar 
desvios e cortes que possam desbloquear e 
simultaneamente construir vias de escape à 
romantização heróica do marginal ou o 
pessimismo cético da metrópole asfixiada. 
Especificamente investigamos modalidades de 
criação de sentido à existência do homem 
comum, do anônimo da grande cidade, por meio 
de suas narrativas sobre o viver só no Rio de 
Janeiro. Ressaltamos dessas narrativas, artes 
impessoais, astúcias e táticas no combate às 
forças políticas que possam enfraquecê-las 
remetendo-as à particularização da diferença. É 
na aposta ética, presente no campo de 
possibilidades infindáveis do fazer e 
experienciar humanos que a pesquisa investe; 
investimos no tirar o holofote do indivíduo e o 
colocarmos, como na metáfora de Michel de 
Certeau, nas traquinagens do saltimbanco, que 
insistem em quebrar as regras do previsto e pré-
determinado dos espaços com sua arte da 
acrobacia. Operacionalizamos nossos objetivos 
nas entrevistas individuais com homens e 
mulheres com seus diferentes modos de vida 
que vivem sozinhos em um prédio da zona sul 
do Rio de Janeiro. Esse prédio possui 782 
apartamentos conjugados e aproximadamente 
3500 moradores. Convidamos os entrevistados a 
falar sobre os seguintes temas, objetos de nossas 
análises: a cidade (como é viver só no Rio de 
Janeiro), as dores (obstáculos ou agruras de uma 
pessoa que vive só), as artes (artimanhas ou 
astúcias no dia-a-dia para tornar a vida menos 
insípida e amorfa). Do eixo Cidade, destacamos 
a experiência do entrevistado em viver só no 
Rio de Janeiro; pretendemos conhecer que 
cidade é essa que atravessa e apresenta-se como 
co-autora dos seus modos de existência. A 
cidade é usada não como cenário ou um fora 
que se somaria ou interagiria com o sujeito, mas 
como presença intensiva na criação de sentidos 
às suas histórias. Do eixo Dores, objetivamos 
detectar a presença ou não de obstáculos e 
agruras no cotidiano de uma pessoa que vive só; 
criar contrastes entre o isolamento e formas de 
se estar só articulados aos processos de 
subjetivação do capitalismo contemporâneo, 
destituindo dessas dores a exclusividade do 
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sentido de quem a possui; desejamos politizá-
las, tornando-as impessoais. Do eixo Artes, 
destacamos as astúcias ou artimanhas 
inventadas no enfrentamento do dia-a-dia, 
descoladas das armadilhas que nos prendem aos 
modelos de sociabilidades, a histórias pessoais 
ou, em síntese, à espetacularização 
desvitalizadora da diferença a qual nos impele a 
significar essas possíveis artimanhas em formas 
individuais ou coletivas de reação ao que as 
oprime. Delas ressaltamos a radicalidade 
generosa da impessoalidade ou do anonimato, 
indicando-nos um campo inesgotável de 
possíveis. Para realização das entrevistas, nos 
fundamentamos nos procedimentos utilizados 
pela equipe de filmagem do documentário 
“Edifício Master”, dirigido por Eduardo 
Coutinho em 2002, filme que foi uma das 
inspirações para a elaboração desse projeto. 
Neste documentário a equipe registrou dezenas 
de depoimentos sobre o cotidiano carioca de 
pessoas de diferentes idades, ocupações, modos 
de vida, residentes em um prédio em 
Copacabana. Inspiramos-nos também na 
proposta ética do diretor – no documentário de 
Eduardo Coutinho, a ética não se define como 
apaziguador reconhecimento dos limites das 
verdades individuais. Edifício Master recusa ser 
um filme à procura da veracidade dos fatos, ou 
de dar voz aos seus personagens; nele, a 
provisoriedade ou a contingência da verdade 
está no estilo da técnica de montagem, no uso 
de histórias editadas por uma proposta política 
de estética. Para tanto, as narrativas dos 
moradores são afirmadas como materiais 
desviados da previsibilidade do já encontrado 
ou do já visto; cada relato de imagens e palavras 
encarna a força desacomodadora da alteridade, 
oferecendo-nos a proposição que aquela história 
contada não se esgota e não é centrada naquele 
que a narra, porém, o narrador frente à câmera 
apresenta-nos artes inusitadas do fazer 
cotidiano. Coutinho nos propõe uma concepção 
de ética de pesquisa na qual o outro anuncia-nos 
a inconclusividade das suas e das nossas 
histórias; nessa concepção, a voz do anônimo, 
ou do infame, esquiva-se do préstimo de uma 
arrogância libertária que a faça falar. Nos 
minúsculos apartamentos de Copacabana, na 
aparente solidão dos moradores, palavras e 
imagens seduzem-nos para a atenção de que 
algo é feito artesanalmente na criação dos seus 
modos de existir; que algo pode e deve ser 
criado com urgência, porque dores impessoais 
do mundo ainda persistem. Nenhuma paisagem 
do Rio de Janeiro participa do documentário, só 
janelas e corredores por entre os quais 
atravessam histórias cariocas e de outras 
cidades, faladas e silenciadas em homens e 

mulheres que ainda persistem em narrar, apesar 
de tudo. Desta forma, fundamentados em 
Michel Foucault, Walter Benjamin e Michel de 
Certeau, experimentamos na pesquisa 
desindividualizar ou desprogramar as narrativas 
dos solitários urbanos. Aproximamo-nos desta 
forma de uma ética que se afirma na criação e 
no uso de modos de existência que dissolvam o 
peso daquilo que é emudecido pela banalização 
das intensidades, dores e alegrias forjadas nos 
territórios dos homens comuns.  
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Este trabalho se insere no amplo campo de 
estudos sobre as cidades e os modos de vida ali 
presentes, ao trazer à tona o debate sobre a 
moradia, rico campo de pesquisas que pode ser 
apreciado em múltiplas facetas. As profundas 
transformações que se vão estabelecendo nos 
espaços urbanos e as muitas modalidades do 
viver cotidiano que ali se constroem estão 
constantemente atravessadas pela 
heterogeneidade. Na grande metrópole 
contemporânea, multiplicidade e pluralidade ao 
grau máximo concentram-se, e seus habitantes 
estão expostos a vivências jamais 
experimentadas em toda a história da 
civilização. Simultaneamente produtora e objeto 
de incessantes mutações que atingem distintos 
campos da existência humana e refletem as 
lógicas das transformações mundiais, as cidades 
contemporâneas impõem a seus habitantes o 
permanente desafio de um viver cotidiano cada 
vez mais peculiar. Na junção de vetores 
históricos, culturais, econômicos, políticos, 
sociais, tecnológicos, psíquicos e quaisquer 
outros que ali se manifestam incessantemente, a 
cidade vai-se tecendo ao mesmo tempo em que 
ali se tecem modos de ser e de viver. No âmago 
da cidade, a moradia constitui-se como um 
fulcro para onde simultaneamente convergem e 
se conjugam diferentes linhas de força. Por um 
lado, forças que a aprisionam em modelos 
privatistas, lineares e consumistas, constituindo 
espaços sedentários e reprodutivos; por outro, 
forças que engendram o novo, a invenção do 
morar, promovendo o habitar nômade que 
conduz formas inéditas de ser e de existir. Neste 
espaço, reafirmar a dimensão ética do habitar é 
reafirmar o habitat como lugar de vida, de 
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produção de existências. Não sem razão utiliza-
se com freqüência o verbo viver no sentido de 
morar. As palavras “ética” e “habitar” 
compartilham a mesma raiz; etimologicamente 
ethos refere-se tanto aos costumes como à 
morada. Interiorizada, para quem a habita e 
enquanto a habita, a casa não é monumento 
disponível à contemplação. Morar implica que 
se ocupem os espaços materias e imateriais que 
acoplados e em constante movimento 
constituem as muitas e mutantes dobras do 
viver, no interior das quais, o sujeito, em suas 
muitas configurações provisórias, pode ou não 
perceber o mundo de múltiplas formas; pode ser 
capaz de socializar-se não apenas de 
determinadas maneiras, mas de diferentes 
maneiras; de produzir ou reproduzir; inventar ou 
repetir; alcançar autonomia ou submeter-se à 
heteronomia, promover ou não formas 
inventivas de viver. Neste ponto, então, se 
insere o debate aqui proposto que focaliza a 
chamada Casa Hundertwasser-Kravina, 
expressão singular do pluriartista Friedensreich 
Hundertwasser (1928-2000), construída sob a 
direção do arquiteto Josef Kravina. A Casa, 
localizada em Viena, na verdade um conjunto 
de habitações, é o lugar de nascimento de toda 
uma ampla obra arquitetônica marcada pelo 
pensamento singular daquele que, em 
permanente busca do novo reinventa não 
somente a casa e o morar, mas o próprio nome. 
Nascido Friedrich Stowasser, o pintor, arquiteto, 
ambientalista e militante que realiza 
surpreeendentes e performáticas manifestações 
públicas em que expõe seu pensar, ao longo da 
vida foi acrescentando ao seu nome idéias, 
sensações, evocações e vivências, 
autodenominando-se Friedensreich Regentag 
Dunkelbunt Hundertwasser. “Tenho muitos 
nomes”, afirma, “sou muitas pessoas”. A Casa 
Hundertwasser-Kravina — assim como toda a 
obra do artista, espalhada por muitos países—, 
conecta muitos pontos, fazendo jogar forças as 
mais diferentes. A casa não é construída como 
unidade estanque, retilínea e funcional, mas 
como convergência de planos e dimensões 
distintos. Faz-se como concretização de uma 
filosofia expressa em vários manifestos que 
lançou ao longo da vida. Interessado pela 
chamada “habitação social” e avesso aos 
especialistas do saber —questiona por que uma 
pessoa deve ter um diploma para poder 
construir—, ele entende que qualquer um pode e 
deve construir e criar a sua própria casa, 
reencontrando ali sua condição ético-criativa, 
sem a qual deixa de existir como ser humano. 
Em 1958, no Mould Manifesto against 
Rationalism in Architecture (Manifesto do Mofo 
contra o Racionalismo na Arquitetura) ele 

critica a arquitetura racionalista funcional 
moderna, que, moralista, oprime o homem. 
Cotejando a impossibilidade material e tangível 
das favelas e a impossibilidade moral da 
arquitetura utilitarista, aponta que a primeira 
seria preferível à segunda, a qual, alegadamente 
construída para o ser humano, oprime almas em 
espaços construídos por pessoas cujo espírito 
está tomado por réguas afiadas e linhas retas. 
Trata-se de uma habitação em que a) o arquiteto 
não tem relação com a construção, muitas vezes 
sequer sabe quem vai habitá-la; b) o pedreiro 
não tem relação com a construção: ele não pode 
seguir a sua própria inspiração, segue regras 
anteriormente definidas e, por outro lado, não é 
ele que a irá habitar; c) o ocupante do imóvel 
não tem relação com a obra: ele não a construiu, 
somente nela se instalou. Assim, para que se 
faça uma arquitetura como obra de arte, é 
preciso que arquiteto, pedreiro e ocupante sejam 
um mesmo ser. Propõe, então, o “Princípio da 
Favela”, isto é, uma arquitetura de proliferação 
anárquica, adotando-se como ponto de partida a 
impossibilidade da habitação. Tem-se aí o 
“mofo criativo”, aquilo que, embora ele não o 
diga assim, seria o “grau zero” do habitar. 
Denunciando aqueles que pensam que a casa 
consiste em paredes, ele sustenta que as casas 
consistem em janelas e que cada janela 
individual tem seus direitos próprios à vida, 
donde o “Direito à Janela” que conjura o 
apartheid que segrega “raças de janelas”. Na 
arquitetura racional, na constância retilínea de 
janelas idênticas, no entrecruzamento de linhas 
acima e abaixo se constroem grades, tal como 
em um campo de concentração. Tudo está lá: 
discriminação, preconceitos, políticas, 
ideologias e barreiras raciais, com impacto 
decisivo na “janela do homem”. Ora, cada 
habitante deve ter a possibilidade de debruçar-se 
na janela, arrancar a alvenaria com as próprias 
mãos, modificar tudo até onde seus braços 
possam alcançar, a fim de que todos os 
moradores sejam ali artistas e possam afirmar 
claramente a sua distinção e alteridade. Que seja 
visível, mesmo ao longe, a todos que passam 
pela rua, que ali vive alguém diferente do 
encarcerado, do subjugado, do estandardizado. 
É neste sentido que as janelas da Casa 
Hundertwasser-Kravina são entre si diferentes, 
variando em forma e cor, contrariando os 
modelos fixos, como é habitual na maior parte 
dos prédios. Seu tamanho também é pensado de 
modo que nos andares inferiores elas sejam 
maiores que nos andares superiores, visando a 
que todos os apartamentos possam se beneficiar 
de igual aporte de luz solar. Paralelamente, 
consoante à convicção de que homem e natureza 
vivam em harmonia, tem-se imprescindível a 
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sua igualdade de direitos, ao que Hundertwasser 
propõe que não se prive a natureza de espaços 
para as construções, sendo necessário restituir a 
ela a superfície que lhe foi tirada para 
implantação dos prédios. Trata-se do “Dever da 
Árvore”. Assim, ele instala o verde sobre os 
tetos da casa, que se transformam em terraços 
verdejantes, atapetados por uma cobertura 
vegetal. Tais terraços possibilitam o contato do 
homem com a natureza. Por seu lado, as árvores 
põem-se também por sobre as janelas: são as 
“árvores inquilinas”, que se debruçam por sobre 
elas, elevando-se do interior da casa em direção 
ao exterior, pagando a seu modo o aluguel, com 
a oferta de uma atmosfera mais pura, com a 
produção de sombra e a atenuação do barulho. 
Deplorando o fato de que as pessoas aceitem 
passivamente a arquitetura funcional sem ousar 
a diferença, Hundertwasser afirma que o homem 
possui três peles que se devem manter em 
permanente transformação: a sua própria, as 
suas vestimentas e as paredes exteriores de suas 
casas. Se não se transformam, estarão 
condenadas à morte. Viva, a Casa 
Hundertwasser-Kravina constitui-se em uma 
terceira pele em constante mutação: com as 
mudanças das estações e com o crescimento das 
plantas, ela se modifica continuamente. A 
própria degradação do prédio é bem-vinda; em 
decorrência das condições climáticas e 
intempéries da natureza, o conjunto continua a 
se transformar. Além disso, os habitantes 
podem, a todo o tempo, intervir em suas 
paredes, nelas realizando pinturas e desenhos. O 
artista vai além: inimigo da linha reta, a única 
que não é criativa, a única que não convém ao 
ser humano, ele valoriza as curvas, 
contrapondo-se aos perigosos e adoecedores 
traçados a régua, inexistentes na natureza. Na 
Casa Hundertwasser-Kravina, como em toda a 
sua obra, são raras as linhas retas, pois, como 
diz o artista, “quando a fronteira entre a terra e o 
céu é assassinada pelo uso de réguas, todas as 
pontes entre os homens e o que lhes é superior 
são cortadas”. A inventiva obra de 
Hundertwasser, que neste breve texto 
meramente se tangenciou, remete-nos à 
discussão sobre os espaços urbanos que se 
encontram cada vez mais estandardizados, 
confinadores e produtores de subjetividades 
petrificadas, como dizia Guattari, onde se perde 
o gosto pela diferença e pelo múltiplo. Na 
atualidade, a casa, em especial a habitação 
social, vê-se marcada pela simetria e por 
padrões normativos de salubridade e segurança, 
em disposições espaciais que sugerem estruturas 
geométricas com traçados e percursos bem 
definidos, sem qualquer referência que indique 
subjetividades singulares. Para conjurar esta 

estética do previsível, este horizonte de 
serialidade onde parece haver uma prévia 
determinação do modo de viver a todos que ali 
habitam, é inspirador recordar Hundertwasser e 
seu pensamento libertário. 
 
 

UMA CIDADE OCUPADA: PRÁTICAS 
POSSÍVEIS 

 
Luciana Vanzan 
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Centro Edelstein de Pesquisas Sociais 
lucvanzan@yahoo.com.br 

 
O presente trabalho apresenta a pesquisa de 
doutorado que venho desenvolvendo, e que 
busca pensar e problematizar a emergência de 
práticas de viver a/na cidade que possibilitam a 
vivência de experiências subjetivas a partir da 
apropriação do espaço abandonado na cidade. O 
trabalho centra-se sobre a experiência de 
ocupação de prédios abandonados no Centro da 
cidade do Rio de Janeiro a partir do ano de 
2004. A partir de uma análise histórica acerca 
da construção do espaço urbano do Centro do 
Rio de Janeiro e dos processos de luta por 
moradia, busca-se analisar a 
experiência/vivência no cotidiano da ocupação, 
como forma de transitar entre experiências que 
têm criado e recriado formas de vivenciar o 
espaço urbano que escapam ao 
hegemonicamente preconizado. Dessa forma, 
este trabalho se esforça por apresentar o 
planejamento de pesquisa a ser desenvolvimento 
em um projeto de doutorado. Durante minha 
trajetória acadêmica, o aspecto espacial 
encontrou atenção privilegiada em meus 
trabalhos por considerar que o espaço se 
configura como expressão da permanência e 
mudança, das tendências, das lutas, dos poderes, 
da memória de uma sociedade. Parece-me 
adequado que um estudo das concepções, dos 
usos espaciais de uma dada comunidade, 
possivelmente refletirá as idéias, os movimentos 
e as transformações por que está passando 
aquela sociedade. O objetivo da pesquisa centra-
se na possibilidade de estar registrando, ou 
simplesmente fazendo circular a experiência de 
emergência de outras práticas, como as 
constituídas nas ocupações – coletivas na forma 
de agir, mas também na forma de pensar e 
entender o cotidiano – a partir de um outro uso 
possível dos espaços abandonados na cidade. A 
questão central de minha pesquisa consiste na 
problematização da questão da habitação no 
centro da cidade do Rio de Janeiro a partir da 
análise das relações surgidas na experiência de 
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ocupações de prédios abandonados no centro da 
cidade. Esclareço que por ‘relações’ entendo as 
práticas constituídas entre os moradores das 
ocupações (incluindo o processo de 
planejamento, sistematização e organização da 
ocupação), as relações construídas com os 
outros elementos do espaço (comércio, escolas, 
comunidades, população) presentes na 
localização da ocupação; as relações 
estabelecidas entre a ocupação e o poder público 
(polícia, judiciário, órgãos de planejamento 
urbano e regional) e a relação entre espaço 
público e privado que perpassa a experiência da 
ocupação. Nesse contexto, o escopo da análise é 
resgatar a experiência das ocupações onde todo 
o processo de organização, execução, decisão 
deste o início – da idéia propriamente dita, 
passando pelo acontecimento da ocupação – até 
o desenrolar cotidiano, acontece de forma 
coletiva, permeado pelas assembléias dos 
moradores. Além disso, a vivência dentro de um 
processo como esse parece apontar muito mais 
para uma efetiva ação política de apropriação de 
espaços urbanos abandonados na cidade – onde 
se formam redes entre diferentes movimentos 
sociais, estudantis, movimento dos sem-teto, dos 
sem-terra (utilizei-me do grifo como forma de 
destacar que estou fazendo uso dos termos 
convencionalmente utilizados nos meios de 
comunicação exclusivamente por uma questão 
de facilidade na identificação dos movimentos) 
- que simplesmente uma exclusiva reivindicação 
por moradia. Busco assim, a partir de uma 
análise dos processos de ocupação, viabilizar as 
análises entre as questões que tangenciam as 
configurações contemporâneas das cidades – 
especificamente as ocupações, que de alguma 
forma referem-se ao modo como se lida com os 
espaços citadinos – e entre experiências, 
práticas (entendendo-as como “o que fazem as 
pessoas” [Veyne, p.248, referindo-se a 
Foucault]) não hegemônicas de se vivenciar o 
espaço urbano. Considero que as razões e 
necessidades que levam as pessoas a ocuparem 
prédios abandonados, que estão em precário 
estado de funcionalidade e às vezes até mesmo 
de conservação, encontram-se relacionadas a 
um contexto social mais amplo, que inclui o 
planejamento urbano da cidade e as políticas 
públicas de reurbanização. Assim, entendendo o 
processo das ocupações e o cotidiano que se 
produz ali como um lugar atravessado por 
anseios e revoltas que promovem ações, 
criações singulares, mas não individualizadas, 
onde há uma aposta coletiva para a solução de 
um problema particular que é a questão da 
moradia, considero que essas práticas cotidianas 
podem estar referidas a uma noção de 
resistência, não como um movimento reativo, 

mas como algo que possibilita a construção de 
outras formas de se viver e experienciar o 
espaço – no caso, as ocupações. Como forma de 
esclarecer o que busco entender por resistência, 
utilizo referenciais de alguns autores com os 
quais possuo afinidades conceituais. A idéia de 
resistência parte da noção de que o capitalismo, 
ao se apropriar da subjetividade, tornando-a de 
valor inestimável, transforma-a em capital de 
que cada um, singularmente, dispõe, 
patrocinando a produção de subjetividades 
dotadas de uma intensa plasticidade, 
flexibilidade, fluidez. Partindo desse aspecto, as 
forças que resistem, para o autor, devem buscar 
apoio contra esse poder exatamente no campo 
aonde ele investe sua dominação. Pelo fato de 
ser justamente maleável, flexível, essa produção 
de sentido ou de subjetividades possui a 
capacidade/possibilidade de reinvenção de 
estratégias, resistências, valores, novos signos,... 
novas formas de viver. Retomo algumas das 
idéias de Foucault acerca das diferentes formas 
de luta – as lutas hoje em dia, se fazem contra a 
exploração, contra a dominação e contra a 
submissão da subjetividade, conseqüentemente, 
se fazem em nome da vida, de suas necessidades 
fundamentais. Pensando a partir desse 
referencial, o recorte de um campo de análise 
surge da minha experiência com grupos de 
pessoas que buscam uma moradia. Partindo de 
uma análise que entende o contexto dessa luta 
por moradia referido na questão do 
planejamento urbano da cidade do Rio de 
Janeiro, essa experiência consiste em construir 
junto a essas pessoas, a ação política de 
ocupação propriamente dita, e apoiar o 
desenrolar do cotidiano dentro da ocupação – 
participando de assembléias, atuando nas tarefas 
coletivas diárias (cozinha coletiva, limpeza 
coletiva, nas comissões de segurança, de 
restauração da parte hidráulica e elétrica), 
desenvolvendo, em co-participação com os 
moradores, outras atividades, de caráter 
educativo, artístico, etc, fazendo circular outras 
linguagens que expressem a experiência vivida. 
Dessa forma, meu objetivo está em, 
aprofundando as análises que pude delinear até 
aqui, pensar a emergência de transformações e 
mudanças, e também do que se repete, mas que 
em sua irrupção enquanto acontecimento 
apresenta-se como práticas com potencial de 
produção da forma de viver a/na cidade, que 
possibilita a emergência de uma experiência 
subjetiva a partir dessas práticas.  
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O presente trabalho propõe discutir os possíveis 
vínculos entre os modos de subjetivação e a 
propaganda televisiva. Este trabalho está 
inserido na pesquisa sobre “Modos de 
subjetivação: os dispositivos pedagógicos da 
mídia e da educação”, desenvolvida na 
FEBF/UERJ, cujo objetivo é problematizar a 
complexa relação entre os dispositivos 
pedagógicos midiáticos e educacionais e os 

modos de subjetivação contemporâneos num 
âmbito específico: o da formação de 
professores. Neste sentido, as bases teóricas do 
trabalho, assim como as da pesquisa, estão 
apoiadas em Foucault, no que concerne ao 
conceito de dispositivo e em Guattari, no que 
diz respeito à produção de subjetividades. 
Através da análise de algumas propagandas 
veiculadas na TV em momentos históricos 
distintos, pretendemos colocar em discussão as 
transformações ocorridas nos modos de 
subjetivação ao longo dos últimos 50 anos, 
aproximadamente. Partindo-se da idéia de que o 
sujeito é fundado e refundado pela história, é 
preciso afirmar que o período enfocado pode 
parecer estreito, se comparado a outros recortes 
temporais possíveis quando nos dedicamos a 
estudar a produção de subjetividades ao longo 
da história. Contudo, uma observação mais 
cuidadosa das propagandas selecionadas 
permite perceber a relevância do recorte. As 
transformações ocorridas na sociedade desde o 
início dos anos 50 – período das primeiras 
transmissões de TV no Brasil – até os dias 
atuais são bastante intensas e significativas. 
Podemos citar como exemplo as modificações 
no âmbito da família, ou o modo como lidamos 
com a infância e com a adolescência ou, ainda, a 
maneira como os sujeitos se relacionam com o 
seu corpo e sua saúde. No que diz respeito à 
família, percebe-se o quanto sua estrutura, seus 
modelos e seus valores sofreram alterações ao 
longo deste período. O movimento de liberação 
sexual da década de 60, cujo impulso maior foi, 
sem dúvida, o advento da pílula 
anticoncepcional, estimulou as transformações, 
as quais ganharam novo impulso com o 
processo de globalização econômica, cultural 
etc, remodelando os papéis sexuais na sociedade 
nos dias atuais. A partir destas transformações, a 
família atual ganha perfis menos rígidos e mais 
dinâmicos do que os comuns nas décadas de 50 
e 60 do século passado. No caso das crianças e 
dos adolescentes é possível observar 
modificações significativas no modo como estas 
fases da vida são encaradas por eles próprios e 
pelos adultos. A aceleração do mundo moderno 
parece ter atingido também o ritmo de 
desenvolvimento dos sujeitos, instando-os a 
crescerem rápida e precocemente. Até mesmo a 
criação de mais uma categoria de classificação 
destas fases, a pré-adolescência – parece 
reforçar esta aceleração, pois gera expectativas a 
partir das prescrições acerca deste momento da 
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vida. Mais do que um suposto refinamento do 
saber médico ou psicológico na demarcação de 
fases do desenvolvimento, a “descoberta” da 
pré-adolescência produz efeitos que vão da 
criação de uma nova faixa de mercado, 
orientada para este público específico e para a 
qual são oferecidos novos produtos (programas 
televisivos, bens de consumo etc), até a 
definição de um estilo ou de um certo modo de 
existência típicos deste grupo etário. No que se 
refere à relação com o corpo e com a saúde, 
verifica-se a intensificação dos valores 
relacionados à aparência externa, aos ideais 
estéticos de beleza física. A vinculação entre 
aparência/beleza e fama/sucesso, certamente 
algo anterior à existência da TV, parece ter sido 
amplificada pela mídia televisiva a níveis nunca 
antes experimentados. Deste modo, a saúde 
passou a ser investida para assegurar ao sujeito 
uma aparência de destaque, a fim de que este se 
constitua ou se mantenha como o objeto de 
desejo do outro. Mas não apenas isso. Há 
também o interesse econômico de empresas e do 
próprio Estado, visando a garantir, 
respectivamente, a manutenção da força de 
trabalho e a redução dos gastos com a saúde 
pública. O fato de apontarmos as 
transformações intensas experimentadas nestes 
três âmbitos – família; infância e adolescência e 
relação com a saúde e com o corpo – nos 
últimos 50 anos não deve ser confundido com a 
afirmação de que é a propaganda televisiva a 
responsável pelas alterações nos modos de 
subjetivação contemporâneos. A TV guarda 
relação próxima com a produção de 
subjetividades, porém não as determina. Há, 
certamente, outras instituições que concorrem 
para a constituição do sujeito contemporâneo. 
De todo modo, a exemplo das instituições 
sociais, de maneira geral, a televisão tanto se 
mostra permeável às mudanças ocorridas no 
mundo quanto se apresenta como fonte de 
geração de significações, de sentidos e de 
modos de existência, assumindo a 
responsabilidade, portanto, juntamente com as 
demais instituições, pela adequação dos sujeitos 
à sociedade. Um dos fatores que precisam ser 
destacados é a importância que este meio de 
comunicação vem adquirindo na sociedade 
atual. Cada vez mais o ato de “ver televisão” 
está sendo investido pela indústria do consumo 
como algo espetacular. Aparelhos de TV 
sofisticados, experiências sensoriais exploradas 
ao extremo, tudo se articula a fim de garantir 
maior interação e integração entre o indivíduo e 
os equipamentos midiáticos. Há muito se 
conhece os esforços exercidos pela televisão no 
que diz respeito a captar a atenção dos 
telespectadores. Atualmente, porém, graças aos 

avanços da microeletrônica, proporcionando 
maior versatilidade e agilidade às linguagens e 
aos formatos assumidos pelos programas 
utilizados pela mídia, o seu poder de penetração 
nos mais variados estratos da sociedade foi 
grandemente ampliado. Outro aspecto que 
diferencia a televisão dos demais meios de 
comunicação de massa é a função “educativa” 
que assume em relação à subjetivação de 
crianças e jovens. Como afirma Rosa Bueno 
Fischer, o “dispositivo pedagógico da mídia” 
fabrica saberes destinados a educar as pessoas. 
Essa influência, contudo, não guarda uma 
relação simplista do tipo causa e efeito. O 
aparato cultural e econômico complexo da TV é 
responsável por produzir e fazer circular 
imagens, sons, informações, publicidade etc, 
através de sintaxe e semântica específicas. Por 
essa razão, a televisão tem uma participação 
decisiva na formação dos sujeitos 
contemporâneos, pois é parte integrante e 
fundamental de processos de produção, 
veiculação e circulação de significações e 
sentidos, os quais, em última análise, estão 
associados aos processos de subjetivação. Esta 
ambigüidade no que diz respeito ao papel que 
assume na produção ou reprodução de sujeitos, 
sentidos etc não é exclusiva da televisão. Aliás, 
a polêmica sobre se a passividade está 
localizada nos telespectadores ou na TV é algo 
que acompanha as discussões sobre os meios de 
comunicação de massa há bastante tempo. De 
acordo com Briggs e Burke, as críticas às novas 
mídias assemelham-se aos debates que já 
ocorriam séculos atrás (XVIII e até mesmo 
XVI), quando se questionavam os efeitos 
prejudiciais dos romances sobre os leitores e de 
peças teatrais sobre o público. Os argumentos 
em favor de ambas as posições se multiplicam. 
Afinal, são os sujeitos que assumem uma 
postura passiva diante dos programas televisivos 
ou é a TV que, sendo neutra, apenas reflete a 
realidade social? De um lado vemos as redes de 
televisão subordinarem-se aos índices de 
audiência, modificando sua programação de 
acordo com os resultados das pesquisas de 
opinião pública, o que pode indicar a 
constatação de que os telespectadores, através 
de suas respostas e reações à programação que 
assistem, também sejam ativos. De outro, é 
possível verificar o investimento que o Estado 
vem fazendo em propaganda através da 
televisão, buscando modificar hábitos e 
comportamentos. É o caso dos cigarros, que já 
vêm sendo alvo do Ministério da Saúde há 
algum tempo e, mais recentemente, o caso dos 
alimentos “pouco saudáveis”. Isto sugere o 
reconhecimento por parte do poder público de 
que as propagandas televisivas são um forte 
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aliado na execução do seu projeto biopolítico, 
ou seja, na tarefa de se ocupar da gestão da 
saúde, da alimentação etc da população, que, 
juntamente com outros aspectos da vida em 
sociedade, tornaram-se preocupações políticas e 
econômicas. Deve-se ressaltar que as 
propagandas, a exemplo de outros produtos 
veiculados pela televisão, promovem 
incansavelmente a incitação ao consumo de algo 
muito além dos bens materiais ou mercadorias. 
De um modo até mais incisivo, investe-se em 
modelos de existência a serem consumidos a 
partir da veiculação de formas apropriadas de 
agir, pensar, sentir, se relacionar etc. É a 
propaganda a serviço de um “negócio” mais 
rentável do que a venda de mercadorias, posto 
que isto é encarado como condição prévia a tal 
contabilidade: a produção de modos de ser. 
Embora não possamos concluir a partir disso 
que os sujeitos sejam manipulados pelas 
propagandas, existem razões consideráveis para 
acreditarmos que a propaganda televisiva possui 
vínculos estreitos com os processos de 
subjetivação. A questão não está fechada. Ao 
contrário, trata-se de um campo aberto a 
análises e problematizações. 
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Uma cidade tradicionalista. Esse era o tom da 
maioria dos discursos sobre o Recife desde a 
década de 20 do século passado, quando as 
renovações artísticas que se vinham 
processando nos centros urbanos do sudeste 
desde as primeiras décadas do século e foram 
institucionalizadas pela Semana de Arte 
Moderna de 1922 começaram a querer aportar 
pela capital pernambucana. Esses 
“(Des)Encantos Modernos”, ao mesmo passo 
que seduziam alguns, assustavam a muitos, que 
viam neles reflexos de mudanças não desejadas 
no ritmo de suas vidas. Já às portas dos anos 
1950, verificamos uma sensível mudança em 
diversos aspectos do espaço urbano e da 
subjetividade do Recife, dando a impressão, 
para alguns, de ser um outro lugar. Se, quase 30 
anos antes, a capital pernambucana ainda era 
um espaço urbano com muitos aspectos 
provincianos além de graves problemas sociais, 
nesse momento já era reconhecida 
nacionalmente, sendo enquadrada como a 
terceira capital do país em aspectos políticos, 

culturais e sócio-econômicos. Novas e largas 
avenidas davam espaço à praticidade e 
velocidade da vida moderna e vários centros de 
consumo já estavam à disposição dos cidadãos, 
mesmo daqueles com menor poder aquisitivo. 
No entanto, não foi num estalar de dedos, como 
num acordar de um estado hipnótico, que a 
cidade se transformou aos moldes de uma 
modernidade não mais européia, como a que 
tentava se impor na década de 20 e que sofreu 
resistências, mas seguindo o modelo de 
modernidade estadunidense. Na década de 30, 
lentas mudanças começavam a ocorrer com 
algumas alterações no espaço urbano e no 
cotidiano dos recifenses. Os jornais, em 
dissonância do que pode ser notado poucas 
décadas antes, passam a anunciar com certo 
regozijo o plano do interventor federal 
Agamenon Magalhães, que inicia um processo 
lento de modificação na paisagem “moribunda” 
da cidade anunciando estar levando o sentido do 
Estado Novo para a capital pernambucana. E 
não mudavam apenas os espaços da cidade, mas 
também as pessoas, seus comportamentos e 
formas de se relacionar. O comportamento 
feminino causa reboliço entre os homens, fato 
que pode ser percebido em artigos de famosos 
colunistas nos principais jornais da cidade. Em 
outros aspectos, no entanto, as mudanças se 
processavam com menos resistências. Nas 
escolas, o francês já havia sido suplantado pelo 
inglês e era corrente o uso de palavras e 
expressões nessa língua, principalmente entre a 
alta sociedade, com seus dinners e cocktails. 
Passa a ser comum também, nas casas dessa 
camada social, a presença de um American Bar, 
nos quais o Whisky não podia faltar. Na música, 
o Jazz era voz corrente e, entre os clubes e 
locais de lazer, os Clubs, como o Caxangá Golf 
& Country Club, a preferência da maioria. Vê-
se assim que o cenário tradicionalista das 
primeiras décadas do século, quando se defendia 
intransigentemente as tradições pernambucanas 
construídas a partir de um modelo de 
comportamento com base na França da belle 
epoque, cede espaço a uma modernidade aos 
moldes do american way of life, com o elogio à 
praticidade e eficiência e ao consumo como 
determinantes básicos do homem moderno. 
Cabe ponderar, no entanto, que nem todos 
aceitaram essas mudanças. Os tradicionalistas, 
ainda que vencidos, se faziam presentes. No 
entanto, o espaço para divulgação de suas idéias 
e para a continuidade de sua “batalha 
tradicionalista” não era mais o mesmo. Estavam 
relegados ao espaço subterrâneo. Diante disso, 
como entender que, em um período de 
aproximadamente 20 anos possa ter 
proporcionado mudanças radicais no dia-dia das 
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pessoas em uma cidade que recentemente havia 
assumido, através de grande parte de seus 
habitantes, um caráter de defesa de suas 
tradições e rechaço a tudo aquilo que vem de 
fora? É nesse sentido que vemos os anos iniciais 
da década de 1940 como um catalisador para as 
mudanças que ocorriam na capital 
pernambucana. Com o começo da guerra na 
Europa, o ar provinciano passou a dar lugar à 
ansiedade e agitação dos grandes centros 
urbanos daquela época. Bens de consumo básico 
começavam a faltar nas prateleiras das 
mercearias e começavam a chegar substitutos 
enlatados de outros países. Nas revistas e 
jornais, diversos eram os apelos de empresas 
nacionais e multinacionais para que se 
economizasse combustível, borracha e energia 
elétrica. Novas estações e programações de 
rádio focavam o conflito europeu, entre elas, a 
rede BBC londrina. Curiosos pelas “últimas da 
guerra”, os recifenses sintonizavam seus rádios 
e recebiam não apenas notícias, mas também 
propagandas, valores e opiniões estrangeiros. É 
aproveitando-se dessa situação que o Office of 
the Coordinator of Inter-American Affairs 
(OCIAA), em acordo com o DIP, planejava 
programas de rádio a serem transmitidos aos 
ouvintes brasileiros. Esse órgão foi criado em 
1941 pelo Departamento de Estado dos Estados 
Unidos em acordo com grandes empresários, 
como Nelson Rockfeller Jr., o mentor e chefe 
desse novo órgão, para melhor informar a 
política externa estadunidense em questões 
culturais latino-americanas. Estava em voga, 
então, a Política da Boa Vizinhança, que 
buscava aproximar os países do continente 
americano numa retórica da amizade e ajuda 
mútua. Nesse contexto, rapidamente o OCIAA 
adquire grandes poderes e passa a chefiar o 
planejamento de políticas culturais para os 
países “ao sul do Rio Grande” em convergência 
com os interesses políticos estadunidenses. Com 
a instalação de quartéis e bases aéreas aliadas 
sob comando dos Estados Unidos em Natal, 
Fernando de Noronha e mesmo em Recife, esta 
última passou a ter em seu círculo social a 
presença dos soldados norte-americanos. Uma 
divisão especial do exército estadunidense, o 
USO Town Club, era responsável pela 
organização de festas para os soldados que 
desembarcavam em período de descanso na 
cidade, contribuindo, com isso, com a 
sociabilidade desses estrangeiros no convívio 
com os locais e com a imagem de amizade que 
se queria divulgar entre as duas nações. No 
entanto, algumas das festas organizadas para 
esses soldados, eram exclusivas, sendo proibida 
a participação de brasileiros, exceção feita 
apenas às moças, o que deixava pais, irmãos e 

maridos aflitos. Além disso, algumas lojas 
passavam a preferir o dólar à moeda nacional. 
Com isso, a cidade começou a experimentar 
novos hábitos, novos gostos musicais, novos 
itinerários de sociabilidade, tornando-se alvo do 
american way of life. Todos esses 
acontecimentos contribuíram para abalar as 
bases da vida dos recifenses, como que 
desenvolvendo um sentimento de perplexidade 
diante das novas conjunturas. Aquilo que 
haviam estabelecido para si já há algum tempo 
não mais fazia sentido nesses novos horizontes. 
Era preciso rever suas concepções. E, diante 
disso, não há como negar o poder de sedução do 
american way of life planejado e divulgado pelo 
OCIAA. Com isso em mente, nossa pesquisa 
busca estudar o consumo dos valores culturais 
estadunidenses no Recife durante a década de 
1940, procurando identificar o diálogo de uma 
sociedade “tradicionalista” com os aspectos 
modernos desses valores culturais estrangeiros, 
pontuando, sempre que possível, as mudanças 
nos hábitos, no cotidiano e nas subjetividades na 
cidade enquanto lugar. 
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Este trabalho tem por alvo levantar algumas 
questões sobre as novas configurações dos 
espaços urbanos brasileiros na atualidade em 
sua articulação com o diagrama de poder de 
controle e com determinados processos de 
subjetivação que são engendrados na chamada 
“modernidade líquida”. Para tanto, a partir da 
contribuição das caixas de ferramentas de 
autores como Michel Foucault, Richard Sennet, 
Zygmunt Bauman, Félix Guattari, Milton 
Santos, serão discutidos três acontecimentos 
ocorridos em cidades brasileiras nos ultimo três 
anos como analisadores dos novos contornos 
que os espaços urbanos ganham na atualidade. 
Desde o ano de 2005, a Prefeitura da cidade de 
São Paulo protagoniza uma reorganização 
urbana do chamado “centro expandido” da 
cidade. Neste processo, que envolve, por um 
lado, empresários da construção civil, 
especuladores imobiliários, políticos, e, por 
outro lado, moradores de rua, catadores de 
material reciclável, sem-tetos, trabalhadores 
autônomos, moradores de cortiços, se atualiza, 
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em pleno século XXI, a transformação dos 
pobres em refugo humano descartável. Estes, 
são, então, expulsos dos antigos lugares sociais 
de exclusão que aos próprios foram, desde 
meados do século XX, destinados. Como foi 
divulgado por alguns veículos de comunicação, 
o centro da cidade de São Paulo vem ganhando 
novas linhas que dão um novo contorno aos 
seus espaços urbanos: os bancos tradicionais são 
substituídos por bancos equipados com 
divisórias de ferro que impedem que moradores 
de rua durmam neles; as praças são cercadas 
com grades pontiagudas; prédios são 
construídos sem marquise para, assim, evitar 
que mendigos durmam embaixo das mesmas. 
No ano de 2007, a Prefeitura da cidade do Rio 
de Janeiro, em parceria com o Governo do 
Estado e com o apoio da policia Militar e Civil, 
criou o projeto chamado de “Copa Bacana”. 
Este, tinha por alvo reprimir, por um lado, 
práticas ilegais, como o trafico de drogas e 
prostituição, que se davam nos espaços do 
bairro e, por outro lado, retirar de seu cenário a 
população pobre que no mesmo vive, isto é, 
expulsar do horizonte de Copacabana os 
mendigos, moradores de rua e os ambulantes. A 
secretaria de Estado de Governo colocou a 
disposição dos moradores do bairro da zona sul 
do Rio de Janeiro um telefone para que os 
mesmos possam fazer denuncias que ajudem no 
trabalho de limpeza social orquestrado pelo 
governo do estado através desta força tarefa. 
Recentemente inaugurado numa das áreas mais 
populosas da cidade de Curitiba, um shopping 
center adotou a política de restringir a entrada 
em seu espaço de jovens de classe pobre que se 
trajem de acordo com roupas do movimento 
hip-hop curitibano. A direção do shopping 
defende-se afirmando que não discrimina 
ninguém, mas que os clientes se sentem 
constrangidos e, até mesmo, acuados pela 
circulação de rapazes pobres em seu espaço. Por 
isso, torna-se preciso que os mesmos sejam 
impedidos de entrarem no novo shopping. 
Segundo o noticiado em veículos de mídia 
independente, o assessor jurídico da Associação 
Comercial do Paraná afirmou que, apesar de ser 
um local publico, o shopping é, também, uma 
propriedade privada. Logo, os empresários têm 
todo o direito de impedir que jovens “suspeitos” 
entrem nos espaços dos centros comerciais. 
Estes três acontecimentos apontam para os 
novos contornos que a configuração dos espaços 
urbanos ganham na atualidade. Em ambos, os 
pobres são impedidos ou expulsos de 
determinados espaços. Tal processo aponta para 
a criminalização da pobreza e para a 
transformação das classes menos favorecidas 
em lixo descartável. Pois, a modernidade 

caracteriza-se não apenas como um tempo em 
que se produz incessantemente o novo, mas, por 
conseqüência, tempo em que a fabricação da 
novidade implica na expansão dos lixos 
descartados pela emergência da mesma. No 
atual contexto, a lógica de funcionamento 
neoliberal, caracterizada pelo mercado 
financeiro globalizado, pela desregulamentação 
da economia, pela retirada dos investimentos do 
Estado em projetos sociais, engendra um 
cenário social no qual uma massa de sujeitos 
torna-se dispensáveis ao funcionamento do 
sistema. A população que é transformada em 
lixo é, segundo a nova lógica de ordenação dos 
espaços urbanos, retirada de seus antigos locais 
de exclusão. Todavia, o modo de produção 
neoliberal, a criminalização da pobreza, a 
reordenação dos espaços da cidade, se 
articulam, de modo intrínseco, com o diagrama 
de poder da sociedade de controle. Esta, surge 
das modulações da sociedade disciplinar, e da 
mesma se diferencia através da invenção de 
novos mecanismos de poder que se atualizam de 
maneira mais sutil, ondulante e imanente do que 
aquela. A chamada sociedade disciplinar é 
contemporânea do desenvolvimento do 
capitalismo industrial e da explosão 
demográfica dos grandes centros urbanos. O 
diagrama de poder disciplinar tem por alvo de 
seu exercício, por um lado, o corpo individual 
dos sujeitos e, por outro lado, os fenômenos da 
vida que afetam as populações. A primeira 
estratégia disciplinar denomina-se anátomo-
politica do corpo e objetiva disciplinar, adestrar 
e produzir um corpo que seja economicamente 
produtivo e politicamente submisso, ou seja, um 
corpo dócil. A segunda estratégia não se volta 
para a produção de um corpo em seus mínimos 
detalhes, mas, para a regulação dos fenômenos 
da vida que afetam as populações, como, por 
exemplo, a mortalidade e a natalidade. As 
estratégias do poder disciplinar agem, a partir de 
uma lógica de visibilidade panóptica, na 
transformação dos espaços em lugares 
estrategicamente ordenados e controlados onde 
determinados processos de subjetivação são 
engendrados. Assim, um dos efeitos do 
diagrama de poder disciplinar é a produção de 
uma individualidade celular,isto é, interiorizada. 
Hoje, contudo, vivemos na era da sociedade de 
controle, com seus mecanismos a céu aberto, e 
da modernidade líquida. Nesta, os 
relacionamentos sociais caracterizam-se pela 
superficialidade e fragilidade e a vida é vivida 
em estado de efemeridade. Um dos efeitos do 
atual estágio liquido da modernidade é, 
sobretudo, a compressão espaço-tempo na qual 
a velocidade do desta suprime os limites 
daquela. Os espaços públicos tornam-se espaços 
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não-civis caracterizados duplamente como 
lugares da passagem e do consumo. Se antes, na 
era da modernidade pesada, do capitalismo 
industrial, os espaços urbanos, com suas casas e 
prédios ordenados com frases, desenhos, 
ornamentos, convidavam os transeuntes a fazer 
um exercício de admiração e até interpretação 
dos mesmos, hoje, todavia, os espaços são lisos, 
fluidos, e não exigem mais do que a passagem 
instantânea dos indivíduos. A historia da 
modernidade confundi-se com o declínio dos 
espaços públicos e a emergência do individuo 
burguês que foge das inúmeras ameaças da rua 
isolando-se em sua casa. Assim, neste trabalho, 
busca-se a produção de um olhar que estranhe 
as atuais configurações dos espaços urbanos, 
bem como, dos mecanismos de poder e dos 
processos de subjetivação como efeitos em rede 
de determinados processos históricos que 
atravessam a sociedade moderna ocidental. 
Trata-se, sobretudo, de um desafio ético-
estetico-politico que consiste em negar a 
naturalidade das práticas, dos saberes e das 
coisas do mundo para, assim, potencializar a 
invenção de novas realidades, novos espaços, 
novos processos de subjetivação.  
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Caminhadas solitárias no calçadão da praia de 
Icaraí, Niterói, fazem surgir algumas 
observações: a maneira que as pessoas circulam 
pelo espaço público – concentradas em seus 
afazeres de domingo sem permitirem-se 
abertura para formas de não-eu – ilustram nossa 
produção de vida privatizada. Provocações nas 
aulas de psicologia social lançam 
estranhamentos: criticamos o individualismo e o 
esvaziamento das relações, mas por que afinal a 
arte do encontro é dita fundamental? Leituras de 
autores da Filosofia da Diferença produzem 
deslocamentos: a avaliação dos bons ou maus 
encontros dá-se posteriormente à 
experimentação, essa é a ética do encontrar. 
Conhecer o trabalho de uma artista plástica – 
“Você Tem Medo do Quê” – lança a pergunta: 
como a psicologia pensa a solidão e o que tem 
produzido a esse respeito? A entrada para a 
pesquisa “Histórias anônimas do cotidiano 

carioca. Narrativas urbanas de moradores que 
vivem só” na Universidade Federal Fluminense 
coordenada pelo professor Luis Antonio dos 
Santos Baptista traz aliados para articular o 
desejo de escrever sobre solidão na 
contemporaneidade. Nasce junto com o 
orientador um tema, o que a solidão tem a nos 
dizer das produções de subjetividade e desafios 
políticos do contemporâneo. Propomos 
apresentar os delineamentos de uma monografia 
em processo de construção; já lançados os 
percursos até chegar ao tema, abordaremos os 
pontos que estruturam esse projeto articulando-o 
com a história da psicologia. A genealogia 
como método, assim como proposta por Michel 
Foucault, nos ensina que as ciências humanas se 
forjaram num determinado campo de forças, não 
há em sua emergência a neutralidade tão cara ao 
pensamento representativo da tradição 
ocidental: um mundo repleto de objetos a serem 
conhecidos por teorias necessárias e neutras. É 
num caldeirão efervescente de três modos de 
pensar e gerir a existência que a psicologia 
encontra possibilidade para sua afirmação como 
ciência independente. Estes modos são o 
Liberalismo com seu projeto de que o homem 
teria direitos naturais (principalmente à 
liberdade e propriedade) que deveriam ser 
regulados por um Estado firmado num contrato 
entre indivíduos autônomos resultando na 
mínima interferência estatal, clara ênfase na 
separação entre público/privado, auto-regulação 
do mercado e no homem responsabilizado por 
seus sucessos ou fracassos; o Romantismo 
frisando crenças em potencialidades individuais, 
enaltecendo conceitos de diversidade, 
singularidade, profundidade, colocando sobre o 
homem o fardo de sua sina – cada um é de 
acordo com suas potencialidades, e isto não 
pode recusar; e o Regime Disciplinar que em 
nome de um projeto social favorável a todos 
controla os corpos dos indivíduos canalizando, 
de acordo com a lógica capitalista, suas forças 
produtivas para o utilitarismo, desprovendo-os 
de força política. A Psicologia surge como 
ciência que estuda o indivíduo, essa invenção 
Moderna equivocadamente discorrida como 
equivalente a própria subjetividade, produzindo 
polarizações entre interior/exterior, 
sujeito/objeto, individual/social, sem 
problematizar nenhuma dessas construções. A 
idéia de solidão, como entendemos hoje, só é 
possível quando há a experiência dessa 
subjetividade modo-indivíduo. Ao pesquisar o 
que vinha sendo produzido sobre solidão em 
psicologia no banco de teses da CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal 
de Nível Superior) entre 2002 e 2007, 
encontramos doze trabalhos e constatamos que a 
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maioria abordou a solidão como coisa em si, 
adjetivando-a seja como patologia ou escolha 
pessoal: solidão como escolha na velhice, uso 
de álcool visando sociabilidade, solidão em 
usuários da internet, independência e solidão da 
mulher moderna, solidão na infância causando 
tendências anti-sociais, solidão de mulheres 
divorciadas, solidão /exclusão social da 
deficiência mental, etc. Não se coloca em 
questão nesses trabalhos como se dá a produção 
da solidão em nossa atualidade; cabe-nos 
lembrar as observações que Regina Benevides 
de Barros, em 2005, faz sobre a operação que 
pretende separar psicologia e política – as 
práticas “psi” passam a se ocupar de sujeitos 
abstratos, desmaterializados de seus contextos 
históricos desdobrando-se em efeitos de 
despolitização, ou melhor, há a produção de 
certa política – algo da ordem do meu desejo, 
minha individualidade, e algo externo que o 
Estado deve gerir. Nossos objetivos ao escrever 
sobre solidão são interpelar nossa atualidade 
sem denunciar as mazelas do cotidiano e com 
isso fabricar tristeza. A pesquisa em psicologia 
social pode desdobrar-se em constatações 
“verdadeiras” sobre seu “objeto”, recortar 
particularidades para ilustrar um pretenso geral, 
acreditar-se neutra, classificar tipos sociais, 
utilizar teorias “necessárias” para decifrar o 
mundo, sacralizar a miséria, apiedar-se dos 
pobres; mas a pesquisa social também pode usar 
o particular para quebrar generalizações, sair 
das classificações, deslocar-se e criar novas 
hipóteses, destronar o pensamento autoritário 
que quer perpetuar-se a si mesmo, pesquisar o 
contemporâneo para colocar em cheque modos 
de existência; enfim, não desconsiderar o olho 
que vê e produzir frescor no lugar de 
desesperança. Frescor, entretanto, não equivale 
à esperança salvadora tão presente nos discursos 
democráticos. Inspirados por Jeanne Marie 
Gagnebin, 2005, invocamos a figura do anjo em 
Walter Benjamin – anjos da tradição talmúdica 
que não são belos ou eternos, não possuem o 
esplendor do sagrado, participam das hesitações 
e desamparo do mundo profano, não trazem 
nenhuma mensagem salvadora. Segundo a 
tradição foram criados para durarem apenas o 
instante de cantar um hino para depois 
desaparecem; uma característica marcante é seu 
caráter de impessoalidade, por serem efêmeros 
não são personificados em um nome, estão 
sempre se renovando em inúmeras multidões. 
Não prometem o paraíso e são portadores de 
uma destruição necessária, sua própria, e de 
tudo que pretende perpetuar-se eternamente. O 
anjo benjaminiano não traz a esperança do anjo 
cristão ou do pesquisador bem intencionado, 
mas na medida em que nos convoca a sair do 

pensamento autoritário repetitivo, traz frescor. 
A sacralização da miséria e piedade dos pobres 
nos remete Clarice Lispector escrevendo sobre a 
bondade em Perto do Coração Selvagem – ela é 
morna e leve, cheira a carne crua guardada há 
muito tempo sem apodrecer inteiramente, dá 
ânsias de vomitar; de vez em quando 
refrescavam a carne, colocavam um pouco de 
tempero, só o suficiente para mantê-la um 
pedaço de carne morna e quieta... Sentir pena do 
outro implica num pré-julgamento que nunca 
permitirá ouvir o que ele tem a dizer. Escrever 
sobre solidão pode implicar em traçar históricos 
sobre sua origem, entrevistar pessoas e 
generalizar conclusões conceituais, dar-lhe 
status de negatividade, idealizar um futuro 
harmônico onde todos se dêem as mãos. 
Escolhemos problematizar encontros, pensar o 
que a solidão teria de potência, traçar sua 
genealogia e ouvir de uma artista plástica 
experiências de solidão neste contemporâneo, 
como analisador de hipóteses. A maneira como 
a vida está organizada em nossa sociedade 
ocidental-capitalista não permite que estejamos 
junto ao outro ou solitários – nossos discursos 
democráticos pregam religiosamente o “estar 
junto”, mas um “junto” atravessado por infinitas 
palavras de ordem, com aqueles que são 
produtivos e consumidores; os que escaparem a 
essa lógica devem ser tratados, ou pior, 
respeitados. Tenta-se eliminar os riscos de 
contato com outras formas de existência e ser 
modificados por elas; as maneiras de viver 
devem ser selecionadas no menu corrente. Os 
discursos sutis com perfumes humanistas 
encorajam a proximidade do mesmo e 
aniquilação simpática das diferenças – 
desqualificam a potência desacomodadora da 
diferença colocando em seu lugar a proposta 
“democrática” da semelhança. Essa intolerância 
à alteridade justifica-se quando vivemos a 
subjetividade no modo-identidade, totalidade, 
pois tudo que estiver fora do “eu” ameaçará 
despedaçá-lo; onde houver diferença haverá 
ameaça de fragmentação. E por que as pessoas 
devem encontrar-se? A arte do encontro é 
fundamental para abrir espaço; encontrar é, no 
sentido desenvolvido por Espinosa, afetar e ser 
afetado. Um encontro de egos é encontro de 
coisa nenhuma, é preciso entrar nas relações 
com mais abertura e menos ego. Nossa cultura 
não nos deixa a sós nem em companhia intensa 
do outro, não pode haver espaço porque todas as 
relações devem ser mediadas e preenchidas pelo 
capitalismo, e este é um grande problema; o 
problema não é a solidão, mas o que fazem com 
ela. Seria preciso momentos de solidão e 
silêncio para escapar das velocidades do mundo 
atual com seus imperativos de consumo, a 
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solidão sendo assim uma possibilidade de 
potência? Como analisadores das hipóteses da 
pesquisa utilizaremos o trabalho da artista 
plástica Claudia Jaguaribe que a partir da 
pergunta “você tem medo do quê” exposta na 
internet recolheu depoimentos e construiu uma 
exposição de arte. A solidão aparecia 
significativamente nas respostas. A escolha por 
esta metodologia deve-se ao fato de achar 
interessante o que a arte pode trazer de 
interrogação do contemporâneo. A artista 
plástica teve interesse em fazer 
questionamentos; como a psicologia responderia 
– patologizando, individualizando, moralizando, 
ou abrindo espaço? Escrever sobre a solidão 

justifica-se na medida em que possibilita 
colocar em análise formas naturalizadas de 
sociabilidade e abrir espaço para outros modos 
de existência. Destacamos que, inspirados na 
figura do anjo benjaminiano, não apontaremos 
soluções sábias sobre as dificuldades e desafios 
que encontrarmos; talvez apenas incomodemos 
aqueles que esperam de nós alguma orientação. 
Justamente por nosso caráter disforme, à 
semelhança dos anjos talmúdicos, não nos 
situamos no plano puro das idéias acabadas, dos 
intelectuais portadores de verdades. 
Participamos das hesitações, dúvidas e 
desamparo do mundo profano, pois partilhamos 
dele. 
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Este trabalho visa problematizar as práticas de 
proteção à infância. Através do enfoque 
genealógico de Michel Foucault, recorreremos à 
História não para fazer uma narrativa de 
sucessão de fatos, mas concebendo-a como 
campo de forças em luta, onde saberes, práticas 
e discursos se confrontam. Dessa forma, o que é 
estratégico para a datação histórica são as 
relações de poderes que produzem verdades, 
sendo que estas emergem enquanto 
continuidades e descontinuidades, não 
necessariamente em causa e efeito, e sim 
enquanto acontecimentos que possibilitam o 
privilégio de alguns discursos e não de outros. A 
genealogia será utilizada para pôr em análise as 
práticas de proteção à infância, apontando o 
paradoxo atual brasileiro, da proteção que é 
promovida pelo mesmo Estado que criminaliza 
via poder de polícia. Neste sentido, 
abordaremos o assunto através do lugar que a 
psicologia vêm ocupando neste cenário, 
questionando de que forma o psicólogo pode 
intervir neste processo. Até o final do século 

XIX existiam outras práticas que formavam 
uma rede de proteção não normatizada à 
infância. Mas ao longo do mesmo século 
diversas práticas possibilitam um movimento de 
normalização da relação adulto-criança. Estas 
visavam corrigir a situação de abandono em que 
poderiam ser encontradas as crianças das classes 
trabalhadoras e também reduzir a capacidade 
sócio-política dessas camadas, rompendo os 
vínculos iniciáticos entre adultos e crianças e a 
liberdade de movimento e agitação que 
resultava do afrouxamento das antigas coerções 
comunitárias. Ao final do século XIX, surgem 
diversas profissões, a fim de darem conta do 
novo problema duplo da infância: perigosa e em 
perigo. São os chamados trabalhadores sociais. 
Estes enxertam-se nos aparelhos pré-existentes: 
judiciário, assistencial e educativo, promovendo 
um deslocamento nas práticas de proteção. A 
atenção aos problemas da infância é 
acompanhada de um questionamento das antigas 
atitudes de caridade ou repressão, promovendo 
assim uma solicitude educativa que visa menos 
a sanção judiciária do que a compreensão, e 
substitui a boa consciência da caridade pela 
busca de técnicas eficazes. Neste contexto, a 
criança começa a receber tratamento legal: a lei 
de 1958 trata da proteção à infância em 
estabelecimentos. Os países latino-americanos 
começam a importar este modelo europeu de 
proteção à infância, e no Brasil não foi 
diferente. No entanto, esta importação permitiu 
algumas rupturas e continuidades no que se 
concerne às práticas de proteção à infância no 
Brasil. Nos últimos quarenta anos, muitas 
mobilizações sociais vêm ocorrendo. Estas são 
fundadas nos movimentos de direitos humanos, 
proporcionando a elaboração de direitos 
específicos, como por exemplo, o direito das 



Anais do VIII Encontro Clio-Psyché 
Histórias da Psicologia no Brasil 10 Anos Depois 
 
 

UERJ, 29 a 31 de outubro de 2008   ISSN: 1982-632X  

142

crianças e adolescentes que em sua essência 
tentam trazer elementos para operar sobre 
alternativas como: minimizar, descriminalizar, 
despenalizar e desencarcerar, em contraposição 
ao Código de Menores de 1929 e 1979 que se 
pautava na premissa da situação irregular, 
característica do modelo europeu de proteção. 
Neste ponto nos referimos ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90, que 
traz em sua redação novas perspectivas de 
compreensão da temática, colocando como 
desafio, implementar uma lei que não fosse tida 
como "mais uma", trazendo em sua essência 
uma proposta de uma nova sociedade, mais 
justa e igualitária , enfim democrática. Esta lei 
trouxe inovações como o reconhecimento de 
crianças e adolescentes como sujeito de direitos, 
concepção da proteção integral e do 
reconhecimento destes sujeitos como peculiar 
pessoa em desenvolvimento. Todo esse 
paradigma remonta ao Estado o dever de 
garantir, às crianças e adolescentes direitos 
fundamentais a todo cidadão. Após dezoito anos 
da publicação do ECA, apesar do avanço em 
termos legais, percebemos que este ainda não se 
configura como uma realidade para toda a 
sociedade brasileira. Na prática, enquanto 
psicólogos, nos deparamos com sujeitos que ao 
contrário de terem sua vida garantida pelo 
Estado, as tem mortificadas. Destacamos que 
durante estes anos temos vivenciado um 
processo onde práticas institucionais do estado 
Brasileiro são pautadas numa racionalidade 
voltada para a gestão violenta da pobreza. Tais 
práticas visam à contenção, armazenamento e 
eliminação daqueles que se tornam invisíveis 
para a sociedade, e segundo mapa da violência, 
as maiores vítimas desse processo de 
militarização do Estado são os jovens, negros, 
da parte mais baixa da pirâmide social. Este 
panorama nos permite dialogar acerca do 
paradoxo brasileiro, onde o mesmo estado que 
propõe a proteção acaba vitimizando letalmente 
crianças e adolescentes. E para enfrentamento 
desta realidade se fez necessário à criação e 
execução do Programa de Proteção a Crianças e 
Adolescentes Ameaçados de Morte no estado do 
Rio de Janeiro. A assimilação da relação entre 
pobreza e criminalidade e a gestão das 
diferenças sociais nas cidades por meio de uma 
administração “neutra e científica” tem norteado 
a condução “eficiente” das políticas públicas. A 
naturalização desses discursos tem consequênias 
e concretizam-se criando cenários no cotidiano 
da cidade. No entanto, essas duas crenças, 
combinadas, têm contribuído para a inibição da 
cidadania, quando não para o genocídio de 
cidadãos ao longo da história de nosso país. 
Pretendemos com esse trabalho trazer a 

dimensão do “entre”, interstício em que irão se 
consolidar esses discursos, por em análise a 
nossa prática e problematizar o quanto ela pode 
estar preparando terreno pra práticas de 
exclusão e morte, entendendo a morte não só 
como o assassínio direto como também a morte 
política. Sujeito de direitos e sujeito psicológico 
são colocados em domínios de diferentes 
especialistas. Sendo assim, pretendemos com 
essa análise, possibilitar algo que possa 
transcender o tecnicismo que têm pautado a 
prática dos profissionais da área social e dar 
passagem a um outro modo de se pensar, pois 
nem todo especialista produz aquilo que 
chamamos de especialismo, pois especialismo é 
aquilo que produz tutela, que dita uma verdade. 
No entanto as delimitações tradicionais das 
disciplinas acadêmicas encontram-se 
embaralhadas no plano das práticas no 
programa de proteção, as quais tem nos 
convocado a participação de experiências 
atentas aos diferentes sentidos produzidos no 
campo de intervenção, às possibilidades de 
desvios, ao lugar instituído do psicólogo. 
Acreditar em uma psicologia que atualiza 
constantemente suas práticas e que assume que 
suas questões dizem respeito a uma 
multiplicidade de sentidos sociais, políticos e 
históricos é a nossa aposta em uma atuação que 
de fato possa intervir na engrenagem desses 
mecanismos de exclusão e morte, que abra 
caminho a outros modos de se pensar e fazer 
políticas públicas e que tome a prática psi como 
uma prática implicada que atua na potência 
política da vida. 
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O trabalho parte da situação da cidade de Porto 
Alegre e seu Hospital Psiquiátrico São Pedro na 
metade do século XX, constituídos a partir de 
uma geometria disciplinar centralizante à qual 
buscava subjetivar corpos e gestos adequados 
para o trabalho industrial e aos padrões de 
convivência da civilidade urbana. Desde o 
século XIX até a metade do século XX a cidade 
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de Porto Alegre e o seu Hospital Psiquiátrico, o 
São Pedro (HPSP), passaram por um intenso 
processo de esquadrinhamento e tecnização do 
seu espaço em prol de uma inteligibilização 
imediata dos fluxos que por aí acorriam. 
Segundo uma dinâmica do quadro 
classificatório, construindo um espaço fechado 
autoreferente, universo segmentado dos demais 
onde cada tipo tem seu lócus em correlação 
definida a partir de linhas e colunas que se 
cruzam na tipificação das coisas e pessoas. A 
malha urbana foi ordenada e os costumes dos 
que nesta perambulavam também o foram, o 
centro da cidade ganhara altos investimentos 
tornando-se o espaço da civilidade, sendo o 
selvagem, expurgado para as bordas desta 
central civilizatória. O HPSP instituiu-se entre 
muitos outros espaços de exclusão do distinto, 
para anulação e normalização do mesmo, 
tornando-se ao longo do século XX um espaço 
de prática e produção de saberes médicos, 
constituindo uma ampla gama de ações 
capilarizadas pelo seu espaço e do estado do RS, 
tornando-se uma das centrais da civilidade, para 
onde era enviada a loucura no afã de vê-la 
anulada pela reforma ou segmentação. Partindo 
desta configuração das forças, passamos a uma 
genealogia dos primeiros espasmos de dispersão 
que tomaram tais espaços, possibilitando sua 
transformação pelas práticas atuais: por um 
lado, no espaço urbano contemporâneo com 
suas segmentações privadas dispersivas, e, por 
outro, na atual reforma psiquiátrica, com a 
descentralização da assistência. Até a metade do 
século, o centro era um lugar privilegiado da 
cidade, tanto se falando dos que lá residiam, 
quanto ao fato de ser o foco das ações 
urbanizadoras. Era na zona central que ocorria a 
cidade mesma, enquanto espaço urbano 
“civilizado”. Palacetes, prédios, as opções de 
lazer polidas, as famílias importantes, etc. No 
entanto, se, até a metade do século XX, o centro 
era um local muito procurado para moradia das 
classes altas e médias altas, a partir de então, ele 
sofrerá um crescente processo de desvalorização 
e esvaziamento de residências. O centro torna-
se, a tal ponto, o centro de convergência de uma 
variada multidão anônima, que este vértice 
torna-se por demais agitado para a moradia dos 
que ali fixavam residência. Cada vez mais os 
terrenos centrais são comprados por empresas e 
afins, mais preocupados com a acessibilidade ao 
empreendimento do que com a tranqüilidade, e 
mais capazes de pagar os altos preços dos 
aluguéis e vendas de pontos agora comerciais. O 
prestígio privativo se muda para os bairros que 
começam a se dispersar pelo território da 
cidade. A decodificação do binarismo da 
geometria concêntrica anterior exige um novo 

acomodamento das estratégias para a 
segmentação da diferença, pois, espaços antes 
abertos aos arraiais periféricos vão ser exigidos 
por novos habitantes, e antigas moradas vão ser 
deixadas ao léu da desvalorização. Vazamentos 
de entrada e saída vão perfurar a membrana 
central e principiar uma inundação heterogênea. 
A cidade vai complexificar suas relações com a 
diferença, a qual tomará algumas das antigas 
moradas centrais, pontuando essa região de uma 
condição decadente antes inimaginável, a qual 
se justapõe a centros do poder financeiro e 
político. A expansão das elites financeiras, 
avançando sobre terras “vazias”, vai gerar 
esbarrões diversos entre novos casarões e 
casebres antigos. Enquanto isso, o HPSP, nos 
anos 1950, encontra-se consolidado enquanto 
centro de gravitação da loucura 
institucionalizada do Estado. Seus muros 
alargaram-se para novas áreas, mas continuam 
tão eretos e duros em sua tarefa de definir uma 
diferenciação dos fluxos internos à instituição 
dos que fora desta vagueiam. Com isso, de 
pronto, ressurge o velho fantasma da 
superlotação do gigante que não suporta o 
próprio peso. Passando pelo momento de 
superlotação do Hospital e do Centro da cidade, 
para chegar nas primeiras práticas de 
esvaziamento do centro urbano e da 
centralidade do espaço asilar, acompanhamos os 
movimentos que vão, até o início dos anos 
1980, criando as condições para a possibilidade 
da reforma no RS da década de 1990. A cidade 
e o Hospital Psiquiátrico cederam na segunda 
década do século XX à força civilizatória 
imposta a ambos principalmente na primeira 
metade do mesmo século. Não se quebraram de 
imediato, e, em Porto Alegre, até o início da 
década de 1980, não haviam adentrado por 
completo na fluidez. A centralidade da 
civilidade normal se degradou diante dos fluxos 
insuportáveis em sua aceleração que a 
acometeu: a superlotação e falta de verbas do 
HPSP e a comercialização do centro urbano da 
capital. Deste modo, as linhas rígidas que 
traçavam o mapa se esfacelaram um tanto, 
dando vazão a novos rabiscos que anunciam 
uma nova geometria: não mais central, mas 
dispersiva. As centralidades permaneceram 
ainda, o centro de POA perde sua população 
abastada, belos prédios, calçadas limpas, mas 
permanece como coração do metabolismo 
urbano, sendo destino diário de grande parte da 
população para o trabalho, lazer e compras. De 
igual modo, o HPSP já não mais institui um 
vértice de buraco negro em torno do qual a 
cidade da loucura no Estado gravita, mas 
continua sendo estrategicamente fundamental às 
políticas de assistência à saúde mental do RS, as 
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quais ainda não se apresentam segundo uma 
geometria de rede. A máquina de ressonância 
sofre um baque em sua centralidade 
equalizadora de simetrias subjetivantes. A 
soberania transcendente do signo civilizatório se 
degrada do mesmo modo que os muros do 
HPSP e os palacetes do centro, queda-se gonza 
e passa a produzir anomalias normativas em 
suas ondas definidoras dos arranjos de forças. O 
discurso crítico ao macro-hospital é incorporado 
à gestão do grande Hospital psiquiátrico, e o 
espaço próprio à civilidade (o centro) passa a 
ser freqüentado pelos selvagens, enquanto o 
espaço selvagem recebe nova camada de 
prédios. Deste modo, vemos a criação de vãos 
na geometria da ocupação destes espaços, 
cidade e HPSP, ao mesmo tempo em que vemos 
sua tomada por novas práticas que os abrem a 
novas possibilidades de configuração. Como na 
dispersão em bairros que findará em uma cidade 
polinucleada salpicada por espaços privativos 
autônomos interligados por espaços de 
passagem, e na sobreposição da gestão e da 
cidadania sobre a clínica e a cura, enquanto 
modos técnicos e fins esperados do HPSP. 
Trata-se de movimentos que diluem um 
esquadro moderno, central, fechado e simétrico, 
abrindo-o para sua complexificação segundo 
uma lógica dispersiva própria da Sociedade de 
Controle na contemporaneidade. Esta cidade 
dispersiva adensada em micro-pontos privativos 
irá se coadunar com a dissolução dos macro-
espaços asilares em sua crescente substituição 
por equipamentos dispersos pelo tecido urbano: 
CAPS, NAPS, ambulatórios, postos de saúde, 
residenciais, moradas, etc. Em conjunto com 
esta complexa capilarização espacial dos 
dispositivos de assistência mental, vemos a 
complexificação da sua clínica, a qual, além de 
também se diluir na malha urbana com o 
acompanhamento terapêutico, dilui seu caráter 
clínico nas teias do social, desmedicalizando o 
saber que cuida do usuário. A clínica ampliada 
ao invés de a tudo tornar objeto de uma clínica, 
de a tudo tornar passível de tratamento, passa a 
ser tomada por tudo, deixando de lado as 
reduções à clínica. O social, o comunitário, no 
contexto dos usuários, e a interdisciplinaridade 
nas equipes, irão reformar a própria clínica para 
além de si. Se na clínica da década de 1970, 
com o setor jurídico e a Setorização do HPSP, 
via-se uma abertura, controlada e burocrática, 
ao social como variável importante na gestão da 
loucura, hoje, o social toma conta das práticas, 
com sua fluidez dispersiva que dilui a clínica 
em suas tramas, tornando-os híbridos incapazes 
de clara diferenciação. Os Direitos Humanos 
constituem uma nova ontologia da loucura, 
própria à reforma psiquiátrica contemporânea: a 

ontologia da loucura como entidade (processo) 
social. Cidade e Hospício se esvaziam, então, de 
uma centralidade não somente física e 
geométrica, mas de uma centralidade 
administrativa, adentrando no mundo 
contemporâneo e seu imperativo de agilidade na 
tomada de decisões gestoras: as estratégias 
moleculares mostram-se mais eficientes na 
administração do plano urbano e da loucura do 
que os sonhos megalômanos dos dispositivos 
prioritariamente molares, e suas ideações de 
governos sem equívocos. Do mesmo modo, 
diluem-se a psiquiatria e o planejamento 
urbanístico, em um caos imanente de fluxos da 
cidade e loucura contemporâneas. O tecnicismo 
cientificista cede lugar a perspectivas de um 
gerenciamento pontual pragmático e é tomado 
por questões que ultrapassam o caráter 
científico destas práticas, diluindo-as no Socius, 
onde perdem em muito suas especificidades 
especialistas. A gestão do Socius torna-se 
imperativo do que antes era compreendido 
como técnico-científico. 
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A escolha do tema deste trabalho ocorreu a 
partir das experiências profissionais dos autores, 
respectivamente como psicólogo do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, atuando em 
Varas de Família; e como educadora social do 
Projeto Sentinela, órgão público que têm como 
atribuição a revelação e o acompanhamento de 
situações de abuso sexual. Uma questão que se 
apresenta com relativa freqüência, nesses dois 
ambientes institucionais, é a das falsas 
denúncias de abuso. Este cenário, por sua vez, 
articula-se a uma realidade social mais ampla, 
na qual maus-tratos dessa natureza têm 
adquirido uma importância cada vez maior, seja 
sob o ponto de vista das estatísticas em saúde 
pública, seja sob o dos estudos desenvolvidos 
em torno do assunto, seja ainda como 
justificativa para a criação de órgãos – públicos 
e privados – voltados à avaliação pericial 
daquelas denúncias. A produção teórica a 
respeito do abuso sexual, por sua vez, pode ser 
dividida em três vertentes: aquela que esposa 
um ponto de vista eminentemente legalista a 
respeito do assunto, estruturando seus conceitos 
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e sua argumentação sob a égide da defesa dos 
direitos das crianças e adolescentes; a que lida 
com o tema buscando estabelecer uma 
compreensão – comumente de orientação 
psicanalítica – sobre o abuso sexual que 
concilie, como parece indispensável, a 
perspectiva meramente judicial com a clínica; e, 
finalmente, as obras – muito poucas, na verdade 
– nas quais algumas das unanimidades 
instituídas em torno da questão do abuso são 
contrastadas com outras possibilidades 
interpretativas do problema. Não há dúvida que 
o abuso sexual é uma das formas de maus-tratos 
que mais se ocultam. Exatamente por isso, é 
extraordinário o grau de difusão que essa 
questão tem alcançado nos últimos anos, não 
apenas no Brasil, como também em diversos 
outros países. Esta nova realidade, por sua vez, 
é tributária, sob o aspecto legal, da afirmação de 
um compromisso ideológico e político em torno 
da defesa das crianças e adolescentes, 
consubstanciado na Convenção dos Direitos da 
Criança, de 1989, e, entre nós, no Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Entretanto, é 
interessante observar que um significativo 
número de acusações de abuso sexual terminam 
por se revelar inverídicas, sendo motivadas, 
muitas vezes, por disputas travadas em torno da 
guarda de crianças e/ou adolescentes envolvidos 
em litígio judicial que antecede ou é 
concomitante às denúncias. Em sua maioria, é 
neste contexto que surgem as falsas denúncias, 
que visam não somente afastar o acusado – 
quase sempre o pai – da convivência com os 
filhos, mas também propiciar ao acusador a 
obtenção uma revanche contra o ex-cônjuge. As 
razões disto comumente estão associadas a 
ressentimentos remanescentes à extinta 
conjugalidade. Por outro lado, as técnicas 
adotadas na avaliação das denúncias de abuso 
sexual – transplantadas, em sua maior parte, de 
realidades sociais e culturais quase sempre 
muito diferentes da brasileira – apresentam 
parâmetros variáveis, não existindo ainda 
propriamente uma sistematização dessas 
práticas. Um aspecto comum a todas elas, no 
entanto, reside na presunção antecipada de culpa 
– ainda que velada – do suposto abusador. Essa 
pressuposição, por sua vez, ao que tudo indica é 
tributária tanto das campanhas de 
conscientização sobre a questão do abuso sexual 
– em sua imensa maioria, indutivas de que se 
acredite que todo homem é um abusador em 
potencial – quanto do caráter profilático que 
reveste a atuação dos órgãos públicos e privados 
que detém a competência de zelar pela proteção 
dos direitos de crianças e adolescentes. Estas 
organizações, ademais, possuem equipes 
técnicas compostas por psicólogos, assistentes 

sociais e educadores, aos quais é atribuída uma 
expertise na elucidação das situações de abuso, 
seja por sua titulação, alcançada em cursos de 
pós-graduação – que começam a surgir no 
mercado de cursos – especificamente voltadas 
para este campo de atuação profissional, seja 
simplesmente pelo acúmulo de experiência 
prática. Dessa forma, ao lado dos já existentes 
Conselhos Tutelares e Juizados da Infância e da 
Juventude, vêm se acrescentando organizações 
governamentais e não-governamentais surgidas 
para promover a elucidação daquelas denúncias, 
bem como o acompanhamento terapêutico, 
social e jurídico das vítimas. Contudo, a 
estruturação dessa ampla e diversificada rede de 
atendimento a casos de abuso sexual – a qual 
vem crescendo na proporção direta da 
intensificação da demanda – de modo algum é 
fortuita, pois obedece a impositivos legais, 
jurídicos e institucionais. Da mesma forma, a 
mobilização de vastos segmentos da sociedade 
em torno do tema do abuso não pode ser 
naturalizada, nem vista como fortuita, sob pena 
de perder-se qualquer possibilidade de 
estabelecer um juízo crítico acerca do 
fenômeno. Nesse sentido, visando problematizar 
a identificação maciça da figura do abusador 
com a de qualquer indivíduo do sexo masculino, 
tal como vem acontecendo em nossa sociedade, 
será utilizada a conceituação de imaginário 
conforme foi estabelecida por Castoriadis. Sob 
esta perspectiva teórica, o imaginário é 
compreendido como força criativa, produtora de 
imagens e de sentido, e não apenas de erro ou 
ilusão, conforme o compreendem outras 
concepções. A utilidade deste entendimento 
acerca do imaginário reside no fato de que ele 
possibilita a subversão de alguns instituídos 
extremamente resistentes, tais como o 
especialismo das profissões psi em sua função 
de perícia da subjetividade e do social, a 
naturalização das condutas ditas desviantes e a 
normalização do social. Um exemplo eloqüente 
dessa normalização, ora em curso, é a 
atualíssima criação do chamado “depoimento 
sem dano”. Constituindo uma “técnica” de 
inquirição de crianças presumivelmente 
molestadas sexualmente, esta prática, instaurada 
inicialmente no Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul – mas que vem buscando sua 
expansão para tribunais de outros estados 
brasileiros –, objetiva aumentar o número de 
condenações por abuso. A pressuposição é a de 
que, no desempenho de seu papel de peritos, os 
responsáveis por essas avaliações – psicólogos, 
o mais das vezes – freqüentemente não 
conseguem confirmar que os abusos sob 
julgamento tenham de fato ocorrido, facultando 
assim, que os abusadores não sejam apenados. 
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O depoimento sem dano, resumidamente, é uma 
prática judicial em que um técnico “entrevista” 
a criança supostamente abusada a partir de 
perguntas formuladas por um juiz, que se 
encontra numa sala contígua, na qual acontece, 
ao mesmo tempo, o julgamento do suposto 
abusador. Trata-se, então, de um dispositivo 
para a produção de uma verdade: a verdade 
sobre o abuso sexual, a partir de uma 
perspectiva judicial, mas para a qual a 
participação de um técnico é importante, 
fundamental mesmo, no sentido de conferir uma 
legitimidade especialista ao procedimento. A 
criação desse novo dispositivo é homóloga à 
existência de um imaginário em torno da figura 
do abusador, não somente como o indivíduo que 
conspurca a inocência infantil, mas, mais até do 
que isto, como aquele que, ainda que examinado 
pelos experts, mesmo que fortuitamente pode 
escapar dos rigores – no entanto, nem sempre 
tão eficientes – da justiça. 
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A partir de meados do século XVI e XVII é 
possível perceber na sociedade ocidental uma 
multiplicação dos discursos sobre o sexo que 
vão, pouco a pouco, esquadrinhando-o e 
definindo. Ocorre um projeto de ‘iluminação’ de 
todos os aspectos do sexo, inicialmente através 
da interferência da confissão religiosa, e 
posteriormente pela discursividade científica, 
com o objetivo de fazê-lo falar, se manifestar e 
se implantar no real. Desta forma inicia-se a 
formação de uma nova “ciência do sexo”, 
através do ajustamento do procedimento da 
confissão às regras do discurso científico, com o 
objetivo de produzir ‘discursos verdadeiros’, 
tendo a ciência médica a função privilegiada de 
portadora deste discursos. No século XVIII 
começa a surgir então toda uma nova tecnologia 
sexual: a histerização do corpo da mulher, a 
pedagogização do corpo da criança, a 

socialização das condutas de procriação e a 
psiquiatrização do prazer "perverso". Através 
desta tecnologia é criada uma relação entre 
degenerescência, hereditariedade e perversão. 
Inicialmente dirigido pela igreja e pelo saber 
médico, a partir do século XIX este processo foi 
se intensificando e ganhando assim novos 
contornos com a criação de novas linhas de 
pensamento como as Ciências Humanas, entre 
elas a Psicologia. O ‘dispositivo da 
sexualidade’, formado pelos discursos, por 
instituições, por proposições filosóficas, morais, 
e por toda esta rede de saber-poder, fixado na 
família higiênica, instituiu o sexo como a 
verdade maior sobre o indivíduo, e transpôs o 
controle da relação para a carne, os corpos e 
para os prazeres, porém não no sentido de 
reprimir, de proibir ou ocultar a sexualidade. 
Assim, através das relações entre o saber e o 
poder, e de dispositivos próprios da sociedade 
em que vivemos vão se desenhando “verdades” 
sobre o sexo, e desta forma, se produzindo a 
própria noção de sexualidade, assim como as 
figuras do ‘heterossexual’, como postura 
normativa paradigmática e conseqüentemente a 
do ‘desviante’, seja homossexual, masturbador 
ou pervertido, peças que são essenciais para as 
estratégias bio-políticas de controle da vida, do 
corpo e do indivíduo vigentes na sociedade 
contemporânea. O discurso instituiu a 
homossexualidade como pecado, através da 
religião, classificou-a, através da ciência 
médica, como patologia, e assim lhe conferiu 
um caráter desviante à uma essência 
normatizadora sendo representada pela postura 
do heterossexual. No entanto também lhe deu a 
possibilidade de falar por si, de reivindicar 
espaços e discursos próprios. A temática da 
homofobia surge neste contexto, como violação 
dos direitos e práticas de violência, seja ela 
física ou verbal, contra sujeitos com a tal 
orientação sexual, que ratifica a idéia do 
homossexual como um sujeito desviante, 
perverso e amoral, ignorando a produção sócio-
histórica de tal conceito. A resolução 001/99 do 
Conselho Federal de Psicologia insere-se nesta 
questão estabelecendo normas de conduta 
profissional para o psicólogo na abordagem da 
orientação sexual, visando garantir direitos 
comuns a todos os cidadãos, independente de 
sua práticas sexuais. Este regimento considera 
que a homossexualidade não constitui doença, 
desvio e nem perversão, que a sexualidade faz 
parte dos modos de existência humana e que a 
Psicologia tem o dever de contribuir para 
esclarecer todas as questões relativas a esta 
temática, de forma a contribuir para a superação 
de preconceitos e discriminações relativas a 
homossexualidade. Tal documento tem como 
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objetivos declarados garantir um 
posicionamento ético e o respeito aos direitos 
humanos, contribuir para o desaparecimento das 
discriminações em torno de práticas 
homoeróticas, assim como proibir qualquer 
tratamento ou ação a favor de uma possível 
“cura” da homossexualidade, além de impedir 
pronunciamentos públicos em meios de 
comunicação de massa por profissionais 
respaldados por preceitos preconceituosos em 
relação ao comportamento sexual. Destacamos 
que a resolução se apresenta ancorada em 
aparato legal na expectativa de obter êxito no 
que se propõe. Tanto as práticas homofóbicas 
quanto a citada regulamentação das práticas 
profissionais do psicólogo mostram-se como 
reflexos dos processos de produção de 
subjetividade envolvida nesta teia complexa de 
relações de saber-poder que restringem os 
modos de singularização do sujeito no que se 
diz respeito à possível produção de identidade 
não submissa a um único atravessamento, o que 
configura nosso objeto de pesquisa. Deste 
modo, a presente pesquisa investiga a produção 
de subjetividade construída no trabalho do 
psicólogo, em relação a orientação sexual, e 
suas implicações com a resolução 001/99 do 
Conselho Federal de Psicologia. Assim, nosso 
objetivo é através do método cartográfico, 
delinear a forma como a Psicologia tem entrado 
em cena na vida dos sujeitos que tem seus 
direitos supostamente garantidos pela resolução, 
investigando o impacto desta neste processo e a 
relação do saber psicológico com as práticas 
homofóbicas, através da realização de 
entrevistas semi-estruturadas e revisão 
bibliográfica, considerando que ambos recursos 
contribuem para a exploração dos processos de 
produção de subjetividade. Acreditamos que o 
emprego de tal metodologia contribui para a 
exploração do campo psicológico enquanto um 
saber que, através de suas práticas, apresenta-se 
configurada como produto e produtor de 
subjetividade, e suas repercussões na sociedade; 
assim como para a ampliação do conceito de 
homofobia para além de categorizações, 
possibilitando o esclarecimento de que práticas 
deste tipo estão disseminadas de formas não 
abarcadas pela simples inclusão destas em 
modalidades jurídicas penais, problematizando a 
existência da resolução, através de sua demanda 
e de sua funcionalidade no sentido de que 
possivelmente possa ter partido de um conceito 
de criminalização da homofobia vigente na 
sociedade que não esteja dando conta de todos 
os processos que envolvem as práticas 
atravessadas por uma concepção preconceituosa 
da homossexualidade produzida culturalmente. 
Levando em conta que a cartografia nos dá a 

possibilidade de estabelecer algumas pistas pra 
melhor analisar ,descrever, discutir e coletivizar 
nosso objeto de pesquisa, visamos, a partir dos 
dados coletados e de nossas conclusões, ainda 
que ‘temporárias’, poder contribuir com a 
reflexão para a construção de políticas públicas 
apropriadas a defesa dos direitos próprios às 
identidades sexuais, a produção de subjetividade 
construída no campo psicológico, analisando a 
construção do campo que se tornou permeável a 
medidas como a resolução CFP 001/99 e a 
atuação profissional, possibilitando o 
esclarecimento de como a Psicologia encarna 
este legado histórico protagonizado por outras 
ciências no que tange a normatização de 
práticas, inclusive a sexual.  
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Este trabalho é fruto das discussões 
proporcionadas pelo Mestrado em Psicologia da 
PUC Minas. As reflexões giram em torno da 
temática da violência no espaço urbano da 
cidade de Belo Horizonte e a criminalização da 
pobreza. Têm como fio condutor o 
acompanhamento de adolescentes em 
cumprimento de medida sócio-educativa de 
Semiliberdade. A Semiliberdade é uma das 
medidas aplicadas ao adolescente que cometeu 
um ato infracional. Pode ser determinada como 
medida inicial ou como forma de transição para 
o meio aberto; é possibilitada a realização de 
atividades externas, independente de 
autorização judicial. A escolarização e a 
profissionalização são obrigatórias, bem como 
ações voltadas para a inserção comunitária do 
adolescente. A problemática de adolescentes 
envolvidos com a criminalidade está articulada, 
entre outros fatores à existência de uma série de 
situações tais como: famílias em estado de 
pobreza ou miséria; exploração do trabalho 
infantil; aumento do desemprego; inexistência 
ou deficiência de equipamentos e espaços 
públicos de cultura, esporte e lazer, entre outras. 
Portanto, os adolescentes que chegam às 
Unidades de Semiliberdade em sua maioria são 
oriundos de famílias muito pobres, numerosas e 
geralmente chefiadas por mulheres. Têm um 
nível de escolaridade baixo ou são analfabetos. 
Muitas vezes, estão envolvidos com o 
narcotráfico e justificam esse envolvimento 
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como forma de sobrevivência. Devido à baixa 
escolaridade, têm dificuldade de ingressar e 
permanecer no mundo do trabalho. Esse cenário 
é marcado por profundas desigualdades sociais, 
pela precarização das condições de vida e de 
trabalho, e pelo desencanto e morte das utopias 
sociais. Revela as fissuras do nosso sistema 
social centrado em padrões de produção e 
consumo não sustentáveis e violadores de 
direitos básicos, civis, sociais e humanos. 
Levando em consideração esses apontamentos 
sobre a Semiliberdade, a proposta deste trabalho 
é estabelecer um debate sobre os processos de 
subjetivação deflagrados no agenciamento 
espaço-corpo na produção de subjetividade 
envolvendo adolescentes autores de infração 
penal. Essa proposta visa problematizar as 
maneiras naturalizadas de se pensar a relação 
entre esses sujeitos e o espaço urbano, marcada 
sobre tudo pela associação pobreza-
criminalidade. Encontro-me agora em minha 
casa – espaço racionalizado, planejado, 
higienizado, confortável –, mas encontro-me 
também percorrendo inúmeras favelas, 
presenciando encontros desencontros, alegrias, 
tristezas, conquistas... Histórias de vida e morte 
marcadas, sobretudo pela violência e pelo 
intuito de circular pelo espaço urbano como 
consumidores. Sendo assim pode-se afirmar que 
as maneiras de ser, perceber, viver e se colocar 
no mundo marcadas pelo “desejo” de consumir 
estão articuladas a processos de subjetivação 
engendrados pelo capitalismo e pela produção 
de indivíduos. Ou seja, a subjetividade não é 
processada a partir do modelo “recipiente”, 
através do qual coisas exteriores seriam 
interiorizadas e sim a partir de um 
entrecruzamento de determinações coletivas de 
várias espécies: sociais, econômicas, 
tecnológicas, da mídia, etc. No entrecruzamento 
dessas determinações, as imagens e mercadorias 
que circulam no espaço urbano ganham 
destaque. A possibilidade de consumi-las 
credencia e qualifica os sujeitos perante o 
social. Considerando os adolescentes autores de 
ato infracional e as contundentes críticas 
dirigidas por eles aos “boys” - aqueles que 
possuem o tênis de marca, que andam sempre 
nos “panos” (bem vestidos) e têm tudo do bom e 
do melhor” – percebe-se uma identificação 
desses últimos como inimigos e de seus bens de 
consumos como os mais importantes “objetos 
de desejo”. Na impossibilidade de ter acesso “a 
tudo de bom e do melhor” e de certa forma, ‘ser 
como eles’, tira-se à força. Por outro lado, a 
imagem que os outros atores sociais têm dessa 
população envolvida em ações violentas é 
respaldada pela idéia da periculosidade. Esse 
conceito é embasado pelo processo de 

constituição da sociedade disciplinar ocorrido 
no final do século XVIII e início do século XIX. 
Seu aparecimento se vincula à reforma e 
reorganização do sistema judiciário e penal nos 
países da Europa e do mundo, considerando o 
contexto sócio-econômico e político em que 
cada país de encontrava. No bojo dessas 
transformações que visavam normalizar os 
comportamentos, surge na criminologia a noção 
de periculosidade. O dispositivo da 
periculosidade determina que o indivíduo deva 
ser considerado pela sociedade também por suas 
virtualidades e não somente pelos atos 
contrários a lei que porventura tenha cometido. 
No caso das crianças e adolescentes oriundos 
das favelas das grandes cidades, suas origens, 
bem como a pobreza e a negritude são indícios 
fortes de um “possível” e “provável” 
envolvimento com a criminalidade. Não é 
preciso ter cometido nenhum ato de 
delinqüência. Basta apenas que, como atores-
símbolo da violência exibam suas identidades – 
ser pobre, negro e favelado – para que a cidade 
como um todo “reconheça” que a violência tem 
um lugar e é protagonizada por um outro fora de 
mim. Problematizar as relações dos 
adolescentes autores de infração penal e suas 
relações com o espaço urbano e o processo de 
criminalização da pobreza em Belo Horizonte, é 
também endereçar perguntas à cidade indagando 
sobre formação, já que a história da cidade é a 
história de sua produção. Dezembro de 1897: 
nasce Belo Horizonte, primeira cidade brasileira 
cientificamente planejada pelo engenheiro 
positivista Aarão Reis. Seu projeto urbanístico 
determinava deliberadamente que não haveria 
lugar para os pobres dentro de suas fronteiras. 
Entretanto, a cidade não é só forma, é também 
movimento. Assim em 1912, após 15 anos de 
sua inauguração, Belo Horizonte já estava 
clivada, havia a cidade oficial e outra satélite, 
onde se instalaram grupos que não se 
enquadravam no plano original. A muralha 
invisível da Avenida do Contorno não impediu 
que os pobres ocupassem a cidade e circulassem 
por ela. Belo Horizonte, momento atual: 
algumas imagens urbanas: Imagem 1: Homem 
negro, pobre, magro, maltrapilho, sujo entra em 
um supermercado de um bairro nobre da capital 
mineira. Todos olham para ele. As marcas que 
traz em seu corpo trazem também a sensação de 
iminente perigo e violência. O homem chega ao 
Caixa com uma latinha de molho de tomate. O 
dinheiro que possui não é suficiente. Ele retorna 
às prateleiras e volta ao Caixa com uma latinha 
menor ainda... Naquele momento, seus únicos 
míseros R$ 0,90 o transformam em 
“consumidor”. Após o pagamento, o 
“consumidor” vai embora com seu produto e 
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com sua saída, um certo incômodo se esvai... 
Imagem 2: Menina negra, aproximadamente 10 
anos, tenta vender suas balas em um restaurante 
em área nobre da cidade. O garçom a interpela, 
mas ela não desiste. Dois garçons a retiram do 
restaurante: um deles a segura pelas pernas e o 
outro pelos braços. A menina é literalmente 
jogada para fora e as pessoas continuam 
saboreando seu requintado almoço... Imagem 3: 
Ponto de ônibus no centro da cidade: jovem 
branca, 28 anos e adolescente negro, cabelos 
descoloridos, marcas e tatuagens pelo corpo, 
colares no pescoço. Um policial os aborda e seu 
intuito era saber se o adolescente “incomodava” 
a jovem. Eles estavam juntos. Cento e oito anos 
após a inauguração da cidade de Belo Horizonte 
cenas marcadas por indiferença, preconceito e 
tentativas de controle são protagonizadas. O 
mecanismo urbanístico-panóptico que tinha 
como objetivo o controle social, transmutou-se 
em uma nova roupagem que elege o corpo como 
objeto de informação, nunca de comunicação. 
No agenciamento corpo-espaço-consumo ocorre 
o esquadrinhamento e o aprisionamento das 
subjetividades-corpos em modelos pré-
concebidos de percepção-ação articulados à 
violência. Por outro lado pode-se apostar na 
idéia de que a cidade é lugar de encontro e que a 
convivência entre os homens os ensina a 
diferença. Por isso, a cidade é o lugar da 

educação e da reeducação. Quanto maior a 
cidade, mais significativo será o movimento, a 
convivência e também maiores as lições e o 
aprendizado. Diante do panorama apresentado 
acima, alguns questionamentos se colocam 
muito mais enquanto provocação do que 
conclusão: como pensar o processo educativo na 
e pela cidade se cada vez mais as pessoas se 
encarceram em suas casas em círculos cada vez 
mais fechados contra círculos vizinhos, 
estranhos e cada mais antagonísticos, como por 
exemplo, a dicotomia asfalto x favela? Como 
conviver com a diferença se cada vez mais ela é 
apresentada aos sujeitos como suspeita e 
perigosa? Que processos micropolíticos podem 
ser engendrados diante de tanta intolerância? 
Pequenas linhas de fuga poderão ser traçadas se 
a produção de subjetividade humana e 
maquínica engendrar processos de 
singularização que recusem a subjetivação 
capitalística. Esta é uma condição primordial, 
pois não se trata somente da questão de 
qualidade de vida, mas do porvir da vida 
enquanto tal, em sua relação com a biosfera. A 
proposta deste trabalho é promover uma 
discussão a respeito dos processos de 
subjetivação envolvendo os adolescentes 
autores de infração penal e as transformações 
históricas da cidade de Belo Horizonte desde 
sua fundação. 
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A Psicologia Social não fez, não faz e talvez 
nunca fará um. Quer se a considere enquanto 
um corpo de saber, tomando-a pelo conjunto de 
textos que se lhe atribui, quer se a avalie sob o 
ponto de vista prático, tendo em vista as muitas 
ações que dela se depreendem, a conclusão a 
que chegamos é sempre a mesma: ela, a 
Psicologia Social, considerada em seu conjunto 
– no conjunto de uma história que já conta com 
mais de um século e de uma geografia que se 
estende por todo o globo – parece não ser mais 
do que uma coleção de respostas discordantes a 

uma série ou a um sem-número de perguntas 
diferentes. Ou antes, a sua unidade jamais foi 
aquela outorgada por uma definição, a unidade 
de um conceito expressa por um juízo. Quando 
têm de se ocupar em definir o âmbito de suas 
investigações; quando se lhes pede que 
precisem a maneira pela qual procedem nessas 
mesmas investigações e o valor de suas 
conclusões; enfim, quando interrogados sobre o 
objeto, o método e a validade de seu saber, os 
psicólogos sociais raramente encontram acordo 
em suas respostas. Multiplicam-se os 
fenômenos, de tal maneira que pouco ou quase 
nada parece escapar de sua alçada. 
Centimultiplicam-se as “abordagens”, a ponto 
de parecer possível tudo poder ser dito, não 
importando a maneira. Aliás, é de se notar que, 
apesar da ausência de um acordo quanto ao 
significado da Psicologia Social, da falta de 
clareza quanto aos seus limites tanto teóricos 
quanto metodológicos, da variedade do seu 
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domínio de objetos e dos modos de conferir-lhes 
inteligibilidade, os psicólogos sociais existem e, 
curiosamente, reconhecem-se mutuamente. 
Ainda que a unidade dessa ciência incipiente 
permaneça sob suspeita e que a coerência de 
suas proposições seja sempre avaliada por 
referência a um ou outro sistema teórico, a uma 
ou outra escola de pensamento; ainda que o seu 
valor de verdade esteja sempre subordinado a tal 
ou qual constelação de acontecimentos e ainda 
que a sua motivação possa ser explicada por 
alusão a essa ou àquela trajetória pessoal, é fato 
incontestável que os psicólogos sociais existem. 
Contudo, é no mínimo curioso que eles, os 
psicólogos sociais, que tanto se dedicaram (e 
ainda hoje se dedicam) a compreender o 
fenômeno de identidade social, não tenham 
atentado para a estranha ocasião de que a sua 
própria identidade jamais ultrapassara a 
dimensão do puro fato e que a sua unidade 
nunca soubera ser algo mais do que uma 
unidade imaginária. Pelo contrário, a sua 
identidade, suposta e sugerida pela presença de 
uma e mesma designação, nunca foi uma 
unidade pensável ou, digamos, simbólica. Como 
se percebe pelo exame de sua extensa 
bibliografia, jamais uma definição foi capaz de 
reunir harmonicamente a totalidade dos 
elementos discretos que se outorgam, sem bem 
saber por quê, o direito de falar em nome da 
Psicologia Social. Dizemos isso porque pode 
parecer um contra-senso que neguemos a 
unidade da Psicologia Social no momento 
mesmo em que dizemos considerá-la em seu 
conjunto. Mas acontece que, mesmo enquanto 
divergem, ou justamente nesse momento, 
constatamos que os psicólogos sociais supõem 
um domínio comum, palco de disputas 
calorosas. A acusação segundo a qual os 
psicólogos sociais de orientação experimental 
representariam a faceta ideológica do modo de 
produção capitalista, tendo como papel a 
reprodução das condições de dominação e a 
manutenção da classe operária sob o jugo da 
classe burguesa, oferece-nos um bom exemplo 
bastante claro de quão calorosas e intensas 
podem ser essas disputas. No entanto, que os 
psicólogos sociais, ontem e hoje, divirjam 
quanto às suas opções epistemológicas e 
metodológicas; que sem cessar discutam sobre o 
valor de seus resultados teóricos; que 
discordem, mais ou menos calorosamente, 
quanto à finalidade de sua prática, nada disso 
apaga o fato de que existam e que se 
reconheçam. Daí a necessidade de revermos 
nossa afirmação inicial da não-unidade da 
Psicologia Social e admitir uma unidade mínima 
entre os psicólogos sociais, ainda que essa 
unidade seja dada sem que se saiba em que ela 

se ampara, sem que seja esclarecido o que lhe 
serve de fundamento. Mas não se pense que esse 
estado de indefinição deva-se à excessiva 
cautela ou ao relativo pudor de seus 
representantes, sempre possíveis. Muito 
preocupados em não se precipitarem ao 
limitarem desde cedo o desenvolvimento e o 
futuro de uma ciência tão promissora, seria até 
razoável que se abstivessem de dizer o que ela é 
ou mesmo prescrever o que ela devesse ser. Mas 
não é isso o que acontece. É, muito pelo 
contrário, da vasta variedade de definições que 
ela recolhe a sua tão flagrante indeterminação, e 
uma rápida apreciação de suas últimas 
publicações basta para que nos apercebamos de 
que é quase lei que se comece um livro ou um 
artigo por um novo e entusiasmado ensaio de 
definição. Daí uma variedade de orientações 
quase comparável ao número de psicólogos 
sociais, e daí também a impressão de um 
infinito recomeço, semelhante àqueles estágios 
pré-paradigmáticos de que nos fala Thomas 
Kuhn em sua história das revoluções científicas. 
É por esse motivo que, neste nosso ensaio, 
partimos da constatação de que a Psicologia 
Social carece de unidade lógica, de um discurso 
comum, para logo em seguida reinterrogarmo-
la sob o ponto de vista da sua unidade. E isso 
porque, se a sua unidade ou identidade não lhe é 
assegurada por um modo específico de discurso 
ou por um corpo homogêneo de proposições 
bem assentadas; se os psicólogos sociais não 
devem o se reconhecimento mútuo à partilha de 
uma mesma doutrina, talvez a existência da 
própria disciplina encontre-se ameaçada – e a 
sua unidade deva, portanto, ser buscada alhures. 
Entretanto, a falta de um consenso sobre aquilo 
que caracterizaria a Psicologia Social, ou antes, 
a ausência de um conceito que recolha a adesão 
e o consentimento, se não da totalidade, ao 
menos da maioria de seus representantes, coloca 
à disciplina, quer ela queira, quer não, alguns 
sérios problemas. Primeiro, a sua não-unidade e 
recorrente incapacidade em estabelecer os seus 
limites deixam, se não intacta, pelo menos sub 
judice, a questão referente à sua eficácia e/ou 
utilidade social. Segundo, não saber a ciência 
que é não faz com que ela deixe de querer ser 
ciência, ou gozar dos benefícios reservados a 
uma saber merecedor dessa qualificação. 
Acontece que, querendo-se ciência, ela terá que 
disputar, no vasto e belicoso campo das 
chamadas ciências humanas, o direito de ter o 
seu lugar preservado para então, aí sim, poder 
usufruir suas benesses. Mas estaríamos sendo 
justos? Afinal, a Psicologia Social sempre foi 
uma daquelas protociências que arrogam desde 
o seu nascimento o direito de não saber o que 
são por não terem ainda alcançado sua tão 
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sonhada maioridade – ao mesmo tempo próxima 
e inesperada. Confusão e desordem devendo-se 
unicamente ao estado de indeterminação próprio 
a todo novo empreendimento, o tempo 
encarregar-se-ia de amainar as diferenças, 
agrupar as semelhanças, e pouco a pouco o que 
era múltiplo, por uma espécie de metamorfose 
misteriosa, ficaria um. Mas não foi o que 
aconteceu. Passados mais de um século desde 
seu nascimento e após algumas décadas de forte 
difusão institucional, a Psicologia Social 
permanece uma incógnita. Qualquer um que 
recorra aos livros dedicados à sua história 
(muitos dos quais se empenham em forjar, mais 
ou menos forçosamente, a falsa unidade a que 
ela tanto almeja) notará que seu passado, tanto 
quanto seu presente, é pleno de projetos mal 
sucedidos, desejos frustrados e definições 
contraditórias. Assim, que a confusão seja 
grande e que essa mesma confusão não se tenha 
ainda hoje dissipado são coisas sobre a qual não 
pode haver dúvida. Arrolássemos todas as 
definições que dela já se deu e somássemos a 
estas aquelas que hoje vigoram, submeteríamos 
o leitor a uma experiência desconcertante, 
tamanho o disparate que há nelas entre si, 
tamanho o desacordo que há entre o que nelas se 
expressa e o que ela, a Psicologia Social, 
efetivamente é. Todavia, o problema de sua 
unidade, problema que se encontra intimamente 
ligado àquele de sua autonomia, não nos 
concerne tanto na medida em que levanta a 
dúvida quanto à sua validade e conseqüente 
autoridade. Pois não é nosso desejo fazer 
epistemologia, ou, antes, certo tipo de 
epistemologia, de caráter normativo, e julgar a 
adequação ou inadequação de suas proposições 
(e de suas conseqüentes práticas) a tal ou qual 
idéia que possamos vir a fazer da atividade 
científica. Trata-se, muito diferentemente, de 
indagarmos sua unidade em vista do avanço 
cada vez mais imperioso e cada vez menos 
refreável das ditas neurociências sociais, que se 
arrogam hoje, a despeito de todo passado e de 
toda reflexão, anterior, o nobilíssimo título de 
chave para a compreensão dos comportamentos 
sociais. 
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Dar conta de um acontecimento. Essa é uma 
questão que surge no momento de se pensar em 
um trabalho histórico. Acontecimento, como 
nos diz o filósofo contemporâneo Alain Badiou, 
que rompe com uma forma antiga de ver os 
fatos e produz efeitos e significações capazes de 
transformar e dar nova significação a partir dele. 
A História da Psicanálise de Crianças no Brasil 
nos exige dar conta de um acontecimento que se 
processou com o estabelecimento do saber 
psicanalítico em nosso país. Este trabalho tem 
como objetivo fazer um percurso histórico de 
como se deu a entrada da Psicanálise de 
Crianças no Brasil com Freud e a partir de 
Lacan. Para tal, é preciso percorrer a história da 
implantação da Psicanálise no Brasil no início 
do século XX para entender como se deu esse 
processo de apreensão de uma nova forma de 
pensar a criança. Entre os historiadores, não há 
um consenso sobre o início do movimento 
psicanalítico no Brasil. Sabe-se que ele se deu a 
partir de 1920, ficando as cidades de São Paulo 
e Rio de Janeiro como as mais importantes 
regiões de difusão da teoria psicanalítica. Por 
outro lado, o consenso existe quando apontam 
Juliano Moreira como o precursor das teses 
freudianas no final do séc. XIX. Será, portanto, 
nos anos 20 que a psicanálise se difundirá, 
inicialmente entre os médicos psiquiatras 
brasileiros e, logo após, a outras áreas do 
conhecimento, como a educação, a literatura e a 
antropologia. A entrada da psicanálise no Brasil, 
na segunda década do século XX, coincide com 
uma época de grandes transformações sociais e 
educacionais no país. Esse momento se tornara 
propício para a inserção da doutrina freudiana, 
pois um período de tantas mudanças no contexto 
social e educacional se apresentava apto a 
receber a tão controversa psicanálise. 
Controversa, pois, ela conseguiu colocar em 
uma mesma cena um grande interesse, por parte 
dos intelectuais, pelas inovações que tal teoria 
apresentava nos meios médico, educacional e 
social, e também uma obscura rejeição, 
possivelmente pelo termo pansexualista tão 
equivocadamente utilizado pelos intérpretes da 
doutrina freudiana. Os pioneiros da psicanálise 
no Brasil eram médicos psiquiatras que viam, 
nessa nova teoria, uma possibilidade de avanço 
e entendimento em relação às perturbações 
mentais. Um fato a observar, diz Russo em 
2002, é que a psiquiatria organicista vigente na 
época nos apresenta, como característica 
principal, a vinculação desses pioneiros com 
projetos pedagógicos e higiênicos, 
acrescentando que o surgimento da psicanálise 
nesse cenário evidencia, exatamente, o modo 
suis generis como os saberes científicos vindos 
da Europa são recebidos, traduzidos e 
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assimilados em terras brasileiras. Isso fica claro 
na difusão da psicanálise a outras áreas do 
conhecimento, demonstrando a necessidade de 
estender a teoria para outros saberes e, ao 
mesmo tempo, torná-la acessível ao público. 
Assim, os textos de divulgação da área 
psicanalítica não ficaram restritos apenas a 
aspectos terapêuticos da ciência de Freud. Uma 
teoria, que se apresenta tão moderna, chama a 
atenção dos profissionais para as possibilidades 
que ela evoca, no sentido de buscar novas 
explicações para comportamentos e sentimentos 
normalmente ditados pela tradição. Romper 
com o modelo tradicional produz dificuldades, 
mesmo entre os mais interessados nessa 
doutrina, o que torna mais fácil apresentá-la 
com uma nova “roupagem” que pudesse fazer 
uma aproximação maior de seus interessados. 
Vestir a psicanálise de uma roupagem 
higienista, educacional e literária, aumenta suas 
possibilidades de implantação nos saberes 
científicos e populares da época. O surgimento 
da Liga Brasileira de Higiene Mental se deu no 
momento em que as elites intelectuais 
procuravam construir um projeto para a nação, 
baseado na educação e na higiene. A psicanálise 
nesse contexto, como nos diz Abrão em 2006, 
encontra-se em consonância com o ideal 
eugênico da psiquiatria brasileira, uma vez que 
esta utilizava o arcabouço teórico da psicanálise 
para fundamentar o trabalho profilático que 
começava a ser realizado. Nesse mesmo 
período, o problema da educação era prioridade 
nacional e vivia uma profunda reformulação do 
seu cenário educacional, com a nova filosofia 
proposta pela Escola Nova. Esse novo modelo 
educacional, que ganhou espaço em relação ao 
modelo tradicional, partia do princípio da 
valorização das qualidades de cada sujeito na 
sociedade. Exigia também um novo olhar para a 
criança que apresentava dificuldades no meio 
escolar. É por esse lugar, de auxílio a um novo 
modo de olhar a criança nas suas dificuldades 
emocionais, tanto quanto nas dificuldades de 
aprendizagem, que a psicanálise se apresenta no 
meio escolar. Ainda nesse período, o trabalho 
clínico não era o principal foco dos interessados 
pela psicanálise. Ao invés disso, tomavam esse 
conhecimento como uma intervenção de 
natureza profilática, proporcionando à criança 
condições favoráveis de desenvolvimento. 
Podemos, então, considerar os anos de 1920-
1930 como a primeira etapa da psicanálise de 
criança, em que a teoria encontrava espaço na 
educação somente na retórica, mas construía 
suas bases e condições para um posterior 
trabalho terapêutico que ainda não existia. Os 
esforços em aproximar psicanálise e educação 
se impõem não somente por parte dos 

pedagogos, mas ganha força também pelo lado 
dos psicanalistas interessados nessa 
aproximação. Com a abertura das Sociedades 
Psicanalíticas, estas se apresentam como o lócus 
dos princípios psicanalíticos em sua aplicação e 
divulgação. As Sociedades Brasileiras de 
Psicanálise, no Rio de Janeiro e em São Paulo, 
respectivamente com Porto-Carrero e Franco da 
Rocha, foram pioneiras na divulgação da 
temática psicanálise e educação. Mas, tanto no 
Rio de Janeiro como em São Paulo, os pioneiros 
não encontraram adeptos e as instituições foram 
fadadas ao fracasso e não sobreviveram. 
Segundo Montechi em seu artigo de 2002, as 
hipóteses de rechaço por parte dos professores 
poderiam ser concernentes ao tema 
pansexualista ou pelo fato de a psicanálise, ao se 
inserir como disciplina auxiliar para a educação, 
apresentar-se como essencial para a 
compreensão das dificuldades ligadas à criança 
na escola e ao seu desenvolvimento mental. 
Para Lucia Montechi, a entrada da psicanálise 
na educação nos aponta um percurso de 
dificuldades em sua inserção. O meio médico 
brasileiro, marcado por uma filiação intelectual 
à França, se aproxima da teoria psicanalítica 
pela leitura dos trabalhos de Charcot, Janet, 
Babinsk, Déjerine e Bernheim. Os intelectuais 
brasileiros partiam dessa leitura secundária da 
teoria psicanalítica e formavam, cada um a seu 
modo, a interpretação da teoria freudiana. O 
fato, diz Montechi, é que, nessa época, muitos 
dos posicionamentos sobre a psicanálise são 
referenciados nos trabalhos de Régis e Hesnard, 
autores do primeiro livro de psicanálise na 
França, que foi traduzido para o Brasil em 1923, 
ao passo que a primeira tradução de um texto de 
Freud em português data de 1931. Portanto, a 
inserção e a apropriação do saber psicanalítico 
freudiano no Brasil, a partir de uma filiação 
francesa, nos fazem pensar que a teoria 
freudiana chega ao país distorcida do seu 
pensamento original. E que essa apropriação, às 
expensas do autor, trouxe conseqüências para a 
teoria, na medida em que se tornou um solo 
fértil para interpretações equivocadas, 
necessitando revesti-la de várias “roupagens” 
para a sua entrada. Foi a partir dos anos 30 que 
a implantação de Clínicas de Orientação 
Infantil, mantidas pelos Serviços de Higiene 
Mental Escolar, se constituíram em espaços 
privilegiados para o desenvolvimento de uma 
prática de atendimento à criança, inspirada em 
conhecimentos psicanalíticos. Essas clínicas, 
por sua vez, priorizavam o atendimento à 
criança e seus familiares, atuando mais na 
prevenção do que na remissão de possíveis 
distúrbios já estabelecidos. A psicanálise 
infantil migrou da esfera preventiva para o 
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atendimento clínico infantil a partir de 1960, 
com o início da formação de analistas de 
crianças, vindo a consolidar-se somente na 
década de 70. Nessa mesma época, a teoria 
lacaniana chegou ao Brasil com a proposição de 
um retorno a Freud. Como se deu a psicanálise 
de crianças a partir dessa nova teoria? Seria a 
proposta lacaniana, uma visão mais original da 
teoria de Freud? O que podemos dizer da 
apropriação do ensino de Lacan no Brasil e 
como os psicanalistas elaboraram essa nova 
interpretação da psicanálise? Torna-se, portanto, 
importante pensar as vicissitudes da psicanálise 
de crianças com Freud e a partir de Lacan no 
Brasil. 
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O objetivo deste trabalho é apresentar a história 
da Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), 
mostrando a importância que esta teve dentro do 
campo das práticas da psicologia, tentando 
situá-la dentro do contexto sócio-cultural em 
que estava inserida. Para isso, repassaremos 
pela vida de Rogers, buscando os elos que 
construíram sua teoria e tentando estabelecer as 
contribuições que prestou à psicologia. A 
Terapia Centrada na Pessoa foi criada por Carl 
Rogers (1902-1987) na década de 40. De início 
foi uma técnica terapêutica, mas logo suas 
pretensões se ampliaram e passou a ser chamar 
Abordagem Centrada na Pessoa. Desde então, 
se consolidou no campo das psicoterapias, 
porém sua aplicação não se restringiu somente à 
psicoterapia, partindo para novos campos, como 
educação, psicoterapia de grupos, empresa e 
outros. Isto porque, ao se deparar com sua 
abordagem em psicoterapia, Rogers percebeu 

que estava sempre falando de relações humanas 
de uma maneira geral. Para se falar sobre a 
história da ACP é necessário remontar a vida de 
Rogers, tendo em evidência as suas experiências 
e o modo como elas se articularam com o meio 
em que estava inserido, pois como afirma, criou 
esta abordagem baseada nelas. Rogers no início 
de sua carreira era um psicólogo de abordagem 
psicanalítica, mas durante o tempo foi mudando 
sua abordagem, o que lhe era facilitado, pois 
trabalha em um centro educacional longe dos 
centros econômicos e acadêmicos e, segundo 
ele, as pessoas não estavam interessadas no 
método usado e, sim, na obtenção de resultados. 
Após isto, foi ser professor na Universidade do 
Estado de Ohio, em uma conferência em 
Minnesota em 1940, percebeu, de forma até 
surpreendente para ele, que sua técnica se 
afastava do exercido pela psicanálise e outras 
abordagens. Então nomeou sua técnica de 
Terapia Não-Diretiva, depois mudando para 
Terapia Centrada na Pessoa, conforme ocorria 
mudanças no seu método. De la Puente em seu 
trabalho de 1970, divide a abordagem rogeriana 
em três fases: a fase da técnica não diretiva e 
das respostas reflexivas; depois a fase das 
atitudes terapêuticas: empatia, consideração 
positiva incondicional e congruência e após; a 
fase da investigação do processo terapêutico, 
onde existe a aproximação com a perspectiva 
existencial. A ACP, de maneira geral, postula a, 
tendência atualizante, que em ambiente 
favorável o homem se desenvolve, esta 
tendência nunca é destruída; em ambiente 
desfavorável, o crescimento do ser humano se 
dará de maneira desordenada. Então, cabe ao 
terapeuta fornecer um ambiente favorável para 
que o cliente possa retomar seu crescimento e 
fará isto através de suas atitudes, de maneira 
geral, congruência, empatia e aceitação positiva 
incondicional. A ACP surgiu e desenvolveu-se 
no mesmo período do movimento da 
Contracultura, contexto político e cultural da 
sociedade ocidental caracterizado pelas 
contestações estudantis, movimentos feministas, 
liberação sexual e luta pelos direitos das 
minorias raciais. Facilitado pelo ambiente de 
modificações, os questionamentos de Rogers 
sobre as práticas vigentes na Psicologia 
ganharam força, experimentando novas 
atuações. Os conceitos da ACP e da Psicologia 
Humanista eram ressonantes com a base 
ideológica da Contracultura, tendo como 
características em comum o indivíduo, a 
liberdade, a auto-realização, o prazer e o 
respeito aos valores humanos. Na psicologia 
americana, Rogers foi o grande responsável pela 
permissão a psicólogos a realizarem 
psicoterapia, antes apenas médicos psiquiatras 
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podiam ter essa prática. Essa foi uma das 
grandes lutas de Rogers que foi por duas vezes 
presidente da APA (Associação de Psicologia 
Americana), outra foi seu “duelo” com Skinner, 
com quem proferiu grandes debates, sendo um 
chegou a durar nove horas. Não por 
coincidência, o Behaviorismo foi umas das 
grandes forças contra as quais se opôs a 
psicologia humanista, da qual o grande 
representante, como definiu Rollo May - outro 
importante psicólogo vinculado à psicologia 
humanista americana - era Rogers. Estas duas 
forças eram exatamente a psicanálise e o 
behaviorismo, sendo que a psicologia humanista 
criticava o determinismo psíquico da psicanálise 
e o ambiental do behaviorismo, além do 
mecanicismo behaviorista e o pessimismo da 
psicanálise. Logo, a psicologia humanista 
defendia a crença no potencial humano e na 
liberdade e na sociabilidade do homem. 
Também é importante considerar que a ACP 
gerou grande empolgação na comunidade 
acadêmica devido aos resultados 
cientificamente alcançados. Rogers sempre 
considerou os modelos de ciência psicológicas 
vigentes nos EUA, tipicamente behavioristas 
um desrespeito ao ser humano, apesar disso, 
sempre fez questão de buscar resultados 
empíricos. Para isso, criou hipóteses que 
pudessem ser testadas empiricamente e 
instrumentos para medi-las, como testes 
psicológicos e os próprios relatos de seus 
clientes. No Brasil a ACP teve grande impacto. 
Mariana Alvim (1909-2001), em 1945, 
conheceu Carl Rogers, que lhe instruiu a 
Técnica Não-Diretiva. Ela lecionou em 
Salvador, onde foi professora de Maria Bowen 
(1933-1993), que depois se tornaria 
colaboradora de Rogers em La Jolla, Califórnia. 
Em 1960, com a criação do curso de graduação 
de psicologia, as teorias humanistas tiveram 
espaços nas universidades. Provavelmente, a 
maior responsável pela divulgação e 
crescimento da ACP no Brasil foi Rachel Lea 
Rosenberg (1931-1987), que também foi 
responsável pelo desenvolvimento da própria 
ACP. Rosenberg era belga radicada no Brasil e 
foi uma das colaboras de Rogers em seus 
trabalhos em La Jolla, sendo co-autora do livro 
Pessoa Como Centro. Rosenberg se formou na 
USP, onde fez o mestrado e o doutorado. Em 
1974, ela foi trabalhar com Rogers no Centro de 
Estudos da Pessoa. O seu contato com Rogers 
fez com que se tornasse a principal articuladora 
da vinda dele e sua equipe ao Brasil em 1977, 
1978 e 1985, ainda sendo a criadora do primeiro 
SPA (Serviço de Psicologia Aplicada) do Brasil 
na USP, onde supervisionava estagiários em 
Psicoterapia Centrada na Pessoa. Nas vindas ao 

Brasil, Rogers realizou grupos de encontro, 
alguns com mais de mil pessoas, um grupo 
inclusive realizado em um programa de 
televisão ao vivo, na Rede Cultura, que 
envolveu jornalistas, psicólogos e alguns mais 
participantes, workshoppings e concedeu uma 
entrevista de grande repercussão a revista Veja, 
na qual reafirmou a crença no potencial humano 
e mostrou otimismo quanto ao futuro político e 
social do Brasil (que na época vivia a ditadura 
militar). A ACP no Brasil apresentou um 
declínio após a morte Rachel Rosenberg em 
1987. Alguns autores apontam para o retorno de 
seu crescimento em meados dos anos 90. 
Entretanto, a verdade é que a ACP continua 
tendo presença no cenário da psicologia e 
especula-se haver cerca de 59 professores 
universitários que ensinam a ACP no Brasil. 
Um fator que corrobora com a retomada da sua 
força é o numero de Fóruns realizados, sendo 
que em 2007 foi realizado o VII Fórum 
Brasileiro em Friburgo e em julho de 2008, em 
São Pedro, São Paulo, será realizado o II Fórum 
Paulista. O impacto de Rogers, então, se 
espalhou pela América Latina, Eupora e até 
África e Japão. Seus livros na década de 80 
podiam ser encontrados traduzidos em 12 
idiomas, inclusive em japonês. Esse material 
corresponde a mais de 250 artigos e por volta de 
20 livros, além de 12 filmes sobre seu trabalho. 
O reconhecimento profissional de Rogers, nos 
EUA, se deu de várias formas, além de ter sido 
eleito o presidente da APA por duas vezes, ele 
foi agraciado com o prêmio de contribuição a 
ciência em 1956, pela APA, prêmio considerado 
por ele o mais importante de sua carreira, 
provavelmente, por sempre ter se empenhado 
em formular uma ciência psicológica 
consistente e que respeitasse o ser humano. 
Portanto, Rogers formulou uma abordagem 
terapêutica vigente até os dias de hoje e suas 
idéias serviram de alicerce para a valorização da 
liberdade e autonomia dentro da psicologia.  
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HISTÓRIA E A PSICOLOGIA 
 

Carla Neves 
neves.carlinha@gmail.com  

Francisco Teixeira Portugal 
fportugal@ufrj.br 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
O presente trabalho tem como proposta trazer 
para o campo de discussão o método histórico 
elucidando suas implicações epistemológicas e 
possíveis contribuições para a pesquisa nas 



Anais do VIII Encontro Clio-Psyché 
Histórias da Psicologia no Brasil 10 Anos Depois 
 
 

UERJ, 29 a 31 de outubro de 2008   ISSN: 1982-632X  

155

Ciências Humanas, em especial para a 
Psicologia. O eixo central da análise deriva do 
trabalho Sinais. Raízes de um paradigma 
indiciário escrito pelo historiador italiano Carlo 
Ginzburg. O autor concebe a semiótica como 
meio de investigação de saberes, como a 
história, que não se encaixam nos moldes 
fisicalistas da ciência moderna e seu modelo 
galileano. As discussões que se seguem, 
referentes à dimensão epistemológica da 
produção histórica, surgem nas últimas décadas 
do século XX, período em que a disciplina se 
depara com uma suposta crise ou revolução nas 
suas formas de entender seu objeto e de se 
posicionar diante da sua própria produção. 
Refletir sobre este movimento assume 
relevância na medida em que pode ser encarado 
como um problema que diz respeito não 
somente à história, mas também às demais 
disciplinas das Ciências Humanas. De acordo 
com Chartier, uma razão que abalou 
profundamente os antigos modelos da história 
foi a conscientização por parte dos historiadores 
de que seu discurso, em qualquer de suas 
formas, assim como a ficção, pertence sempre 
ao gênero da narrativa; colocando em xeque seu 
rigor e sua condição de conhecimento 
verdadeiro. Em reação a esta constatação, 
surgiram trabalhos dedicados a recuperar os 
modos de formação do discurso histórico diante 
da necessidade de identificar as propriedades 
específicas desta narrativa em relação a todas as 
outras. Nesse sentido, toda a discussão no 
campo da disciplina consistiu em, através das 
novas propostas de historiografia, transformar 
epistemologicamente o lugar dessa produção, de 
seu conhecedor e de seu objeto diante das 
exigências de cientificidade de uma época. O 
surgimento da chamada “Nova História” e suas 
inovadoras abordagens – como a biografia 
ordinária e a micro-história – representou assim, 
um esforço de reposicionamento filosófico e 
operacional no campo da produção histórica. 
Segundo Chartier, a “Nova História” se tornou 
sensível a novas abordagens antropológicas e 
sociológicas, onde os historiadores queriam 
resgatar ou restaurar o papel dos indivíduos na 
construção dos laços sociais. À história 
atribuem-se então novos objetos que estudados 
em pequena escala resultaram em vários 
deslocamentos fundamentais: das estruturas 
para as redes, dos sistemas de posição para 
situação vivida. O texto de Ginzburg coloca em 
lugar de destaque uma operação específica 
como mecanismo de construção do 
conhecimento histórico. Uma forma de leitura 
ou interpretação da realidade baseada em 
indícios que não são suscetíveis a regras e se 
configuram como a prática central para o 

desenvolvimento de determinados campos de 
saber. Nesta operação se funda o paradigma 
indiciário, um modelo epistemológico baseado 
na semiótica e que caracteriza e funda as 
disciplinas humanas e qualitativas. Tal modelo 
epistemológico surgiu no âmbito das Ciências 
Humanas no final do século XIX na tentativa de 
dar conta da contraposição entre racionalismo e 
irracionalismo. Ginzburg estabelece uma 
analogia entre o método indiciário de Morelli 
com mais dois outros métodos investigativos 
que se difundiram na Europa no final do século 
XIX. O primeiro paralelo é com o método do 
personagem policial Sherlock Holmes 
aproximando o conhecedor de artes ao trabalho 
de um detetive. De acordo com o autor, tanto 
um quanto o outro se propõe a descobrir, seja o 
autor de um quadro, seja o autor de um crime, 
baseado em indícios imperceptíveis para a 
maioria. A outra analogia é com o nascimento 
da psicanálise freudiana. Para Morelli, os dados 
marginais eram reveladores porque constituíam 
os momentos em que o controle do artista, 
ligado à tradição cultural, distendia-se para dar 
lugar a traços puramente individuais, a 
elementos que escapam ao controle da 
consciência. Da mesma forma, para Freud, os 
nossos pequenos gestos inconscientes revelam o 
nosso caráter mais do que qualquer atitude 
formal, cuidadosamente preparada por nós. Ou 
seja, para ambos, tanto para Morelli quanto para 
Freud, a personalidade deve ser procurada onde 
o esforço pessoal é menos intenso. Conforme o 
texto, ambas as práticas investigativas tem em 
comum a proposta de um método interpretativo 
centrado sobre resíduos, sobre os dados 
marginais. Onde os pormenores considerados 
triviais e sem importância, são considerados 
reveladores e se constituem como aquilo que 
fornece a chave para aceder a produtos mais 
elevados do espírito humano. Assim, sejam 
pistas, indícios, signos ou sintomas 
infinitesimais, são estes os elementos que 
permitem captar uma realidade mais profunda 
do objeto de análise, seja ela feita por Morelli, 
por Holmes ou por Freud. Segundo Ginzburg 
esta forma de construir conhecimento é o 
paradigma indiciário que se firma nas Ciências 
Humanas do final do século XIX baseando-se 
justamente na semiótica. O autor propõe que as 
raízes do paradigma indiciário são muito mais 
antigas que o surgimento da ciência como forma 
de construção de conhecimento. Elas estão na 
atividade primeira da caça e demonstra que a 
atitude cognoscitiva e as operações intelectuais 
envolvidas são formalmente idênticas seja no 
homem caçador ou conhecedor. Farejar, 
registrar, analisar, comparar, interpretar, 
classificar e, até mesmo, adivinhar. Ao longo do 
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texto, Ginzburg ressalta o que há de comum 
entre as produções antigas de conhecimento 
como as fábulas, os mitos e os textos 
adivinhatórios mesopotâmicos com o método de 
Morelli e a psicanálise de Freud, na medida em 
que todas elas se fundam em atitudes orientadas 
para a análise de casos individuais, 
reconstruídos somente através de pistas, 
sintomas ou indícios. A sutil diferença consiste 
em umas estarem voltadas para o passado, 
outras para o presente, enquanto outras se 
voltam para o futuro. O aparecimento do 
paradigma científico centrado na física galileana 
e na noção de rigor fundamenta o surgimento da 
ciência como forma de saber legítimo, 
verdadeiro e universal, principalmente a partir 
de seu amadurecimento no decorrer dos séculos 
XVIII e XIX. Ao mesmo tempo, este 
movimento de supervalorização da linguagem 
numérica dentro das ciências, trouxe 
dificuldades e impossibilidades de 
reconhecimento dos demais saberes que não se 
encaixavam neste modelo. A ciência galileana 
como modelo epistemológico, não trata do 
individual. O emprego da matemática e do 
método experimental implica respectivamente a 
quantificação e repetibilidade dos fenômenos. 
Entretanto a estratégia cognoscitiva e os códigos 
expressivos da história, assim como das ciências 
humanas em geral e da Psicologia, são 
conhecimentos indiretos, indiciários e 
conjeturais, pois tem por objeto casos, situações 
e documentos individuais. De acordo com o 
autor, o verdadeiro obstáculo à aplicação do 
paradigma galileano era a centralidade maior ou 
menor do elemento individual em cada 
disciplina. Quanto mais os traços individuais, as 
particularidades – ou singularidades de 
expressão do fenômeno ou das diferentes 
formas em que ele pode se apresentar – são 
considerados pertinentes, tanto mais se esvai a 
possibilidade de construir um conhecimento 
científico rigoroso como o de Galileu. Como 
então captar aquilo que dá legitimidade à 
produção científica e assegura o lugar de um 
saber instituído à história ou à Psicologia? À 
margem, elas surgem com novos objetos, novos 
problemas e se constituem como uma nova 
forma de construir conhecimento. Surgem, 
principalmente como uma prática. Apesar de 
não se encaixar nas exigências da 
experimentação, não se pode afirmar que o 
método indiciário de Ginzburg é desprovido de 
critérios. Os critérios de cientificidade provêm 
de suas propriedades formais e de sua 
dependência com o real. Aí está o paradoxo das 
disciplinas qualitativas, é exatamente na 
impossibilidade da sua pretensão, que elas se 
constituem como ciência: na intenção de 

verdade, talvez desmesurada, mas certamente 
fundadora.  
 
 
PERSPECTIVAS HISTÓRICAS: MICHEL 

FOUCAULT E MICHEL CERTEAU 
 

Terezinha Sampaio 
UERJ/PPGPS 

tasampaio@yahoo.com.br  
 
Clio e Psichè tornou-se um atravessamento 
importante para trabalhadores “psis” e retomarei 
uma parte dessa história para falar de Michel 
Foucault e Michel de Certeau. O primeiro com 
sua perspectiva, a genealogia e o segundo com 
sua histórica do cotidiano. 
Esse recorte conceitual sobre história tem como 
objetivo uma reflexão acerca do fazer em 
psicologia, da nossa formação enquanto 
trabalhadores sociais e principalmente a respeito 
de nossos posicionamentos. Há muito tempo me 
preocupa um certo descolamento entre teoria e 
prática que aparece na formação e nas práticas 
do psicólogo. Essa questão vista através de um 
conceito de história onde o campo de lutas se 
apresenta como fundamental dá visibilidade 
para acontecimentos muitas vezes esquecidos ou 
“menores” aos olhos da grande história. 
Delinear o campo histórico a partir de Foucault 
e Certeau já é marcar um olhar diferenciado da 
história que é tomada como oficial, da 
continuidade e das verdades universais. A 
proposta foucaultiana sobre a perspectiva 
histórica é tratada em alguns de seus textos 
como no clássico: “Nietzsche, a genealogia e a 
história”. A genealogia cinzenta, meticulosa e 
documentária transformou-se em referência para 
as pesquisas, as práticas e os saberes aquém e 
além da psicologia. Para nós, psicólogos, essa 
pode ser uma importante ferramenta para se 
pensar em uma forma diferenciada de fazer 
história. Partindo dessa frase já nos 
posicionamos aqui se produz história, não 
encontramos os acontecimentos em seu estado 
natural. A discussão sobre a genealogia se 
diferencia da história oficial, esta que Foucault 
apresenta como linear, evolutiva e verdadeira. 
Ele inicia sua reflexão com Nietzsche e vai se 
opor a pesquisa da origem. Esta é procurada 
como se lá no início de todo acontecimento 
houvesse uma fonte primeira que precisassemos 
reencontrar, uma fonte original e verdadeira. As 
formas de organizar a história oficial conta com 
elementos abstratos, metafísicos. O genealogista 
busca não um segredo essencial, mas a 
construção desse acontecimento. A origem se 
contrapõem a noção de proveniência, esta que 
tem o cuidado de não se confundir com uma 
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representação de grupo mas se afirma numa 
mistura que não permite decomposição. Assim 
quando falamos em história pensamos em uma 
produção que aconteceu minuciosamente nos 
encontros e desencontros em um determinado 
lugar e tempo. A pesquisa da proveniência não 
busca a conformidade ela gera a discórdia, uma 
agitação onde aparecia o tranqüilo 
encadeamento de fatos. A partir das idéias dessa 
perspectiva não podemos ignorar o contexto, o 
que rodeia o que parece sem intima ligação para 
recompor o fato, a história. O genealogista 
busca o campo de lutas que nos permitiram não 
encontrar a verdade ou a identidade, mas seus 
muitos começos, seus erros e pequenas 
discórdias. Deslocar o olhar, sair de terra firme 
e viajar em continentes sombrios e instáveis 
parece mais próximo do genealogista. A 
pesquisa da origem busca o reconhecimento, a 
harmonia, esta não considera os pequenos 
acontecimentos que por vezes nem deram certo. 
Outro ponto relevante para essa discussão é a 
noção de emergência que marca a presença de 
um lugar: o campo de lutas. Foucault discorre 
sobre esse lugar como um afrontamento de 
forças onde em determinado momento se afirma 
como hegemônico uma idéia, categoria. O 
importante é notarmos que a emergência cria 
um campo heterogêneo onde a batalha entre 
dominados e dominadores não está decidida, há 
possibilidades diversas nessa luta. Esse jogo de 
lutas mostra o caráter descontínuo da história. 
Os acontecimentos serão sempre relações de 
forças onde uma virada no jogo é do campo do 
possível e não uma determinação pré-
estabelecida. A partir dessa sucinta apresentação 
da proveniência e da emergência, a história do 
encontro da psicologia com esses conceitos, 
essa perspectiva, nos encaminha a pensar na 
possibilidade de desconstrução de alguns 
funcionamentos regidos por verdades 
universais. Se nos posicionamos com essa 
perspectiva precisamos inserir uma certa dúvida 
ao olharmos para conceitos, categorias, técnicas 
e teorias. Outra contribuição para refletirmos 
sobre a história e sua articulação com práticas e 
saberes “psis” e sociais é o trabalho de Michel 
de Certeau. Este problematiza o conceito de 
história, trazendo-a para práticas do cotidiano 
longe das verdades universais da ciência. Se 
Foucault fala de um campo de lutas onde os 
dados não são pré-determinados, onde a 
pesquisa deve ser minuciosa e ampla, com 
Certeau temos o cotidiano como o lugar de 
micro-resistências. A partir dessa outra 
contribuição vemos práticas sociais compostas 
por elementos insuspeitos, que segundo Certeau 
descolam as fronteiras verdadeiras da 

dominação dos poderes sobre a multidão 
anônonimo. Trabalhar com a noção de cotidiano 
exige uma clareza: que o dia-a-dia não é tomado 
como uma rotina do mesmo, esvaziado de 
alternativas para a vida. A noção de cotidiano 
apresenta uma face transgressora ao burlar a 
formatação dos modos de vida existentes. Nessa 
idéia de dia-a-dia os processos de reinvenção, os 
subterfúgios estão presentes e ganham 
visibilidade se afirmando como criação de saída, 
reinvenção de possíveis. Ao pensar a partir 
dessa perspectiva vemos a possibilidade de 
localizar os embates de apontam formas de 
resistências que abrem passagem para modos de 
viver diferenciados. É na articulação entre um 
campo de lutas foucaultiano e no cotidiano de 
Michel de Certeau onde ocorrem invenções, 
fabricações de modos de fazer diferenciados dos 
já existentes. Ainda resta uma diferenciação 
conceitual desse autor do cotidiano, as táticas e 
estratégias funcionam discernindo movimentos 
que são vistos por Certeau nessas práticas 
comuns que ocorrem no campo social. Para este 
os movimentos do cotidiano de pessoas 
ordinárias são regidos por uma combinação de 
maneiras de pensar investida numa maneira de 
agir que promovem uma saída para seus 
impasses, dando ao articulador de tal 
movimento uma característica tática. Diferente 
dos estrategistas que, segundo Certeau, partem 
de um ou mais campos de saberes e fazeres 
fechados e bem consolidados para utilizá-los 
diante de seus impasses, deslocando-se assim de 
seus campos de tensões. Para Certeau a tática 
depende do tempo, vigiando para “captar no 
vôo” possibilidade de ganho. O que ela ganha 
não o guarda. Tem que constantemente jogar 
com os acontecimentos para os transformar em 
“ocasiões”. A tática é marcada por 
características que estão arraigadas ao seu 
processo de construção, sempre depende de 
novos acontecimentos, pois não guarda 
provimentos, ela é processual. Já o conceito de 
estratégia é apresentada como um campo do 
conhecido, parte-se de um referencial, de um 
lugar que Certeau toma como próprio, como por 
exemplo, saber técnico-teórico, organizacionais, 
materiais, já estabelecidos a priori. As histórias 
que fazemos com as táticas e estratégias 
cotidianas e os entendimentos que temos sobre 
os campos de emergência foucaultianos nos 
possibilitam pensar em práticas sociais que 
precisam ser reinvestidas de potencia de vida e 
não simplesmente reposicionamento em velhos 
lugares. O que tentamos aqui foi trazer algumas 
noções para problematizarmos nosso ponto de 
partida: o olhar e entendimento que temos a 
respeito do que fazemos e pensamos 
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O objetivo deste trabalho foi verificar algumas 
dimensões de ensino e pesquisa no uso da caixa 
de condicionamento operante a partir de 
propagandas veiculadas entre 1958 e 1964 no 
Journal of Experimental Analysis of Behavior. 
Uma parcela dos elementos encontrados nessa 
análise auxilia em uma compreensão mais 
sofisticada da história da Análise do 
Comportamento no Brasil. O ano de 1961 é 
importante para o início da história dessa 
disciplina em nosso país, pois foi nesta data que 
o professor Fred Simmons Keller chegou ao 
Brasil a convite do professor Paulo Sawaya, do 
departamento de Fisiologia e diretor da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 
USP. Keller chegou ao Brasil trazendo alguns 
livros, guias de estudo e uma caixa de 
condicionamento operante da Grason & Stadler 
Company. No primeiro semestre na USP, Keller 
lecionou duas disciplinas. Uma delas era 
História da Psicologia. A outra, Psicologia 
comparada e animal, tinha uma parte prática que 
deveria ser feita com o uso da caixa 
experimental trazida por Keller. Tal caixa era 
totalmente desconhecida dos brasileiros que 
passaram a se referir a ela inicialmente como 
“equipamento americano”. Entre 1961 e 1962, 
período em que Keller permaneceu na USP, 
dois estudantes brasileiros trabalharam como 
seus assistentes, Rodolpho Azzi e Maria Amélia 
Matos. Juntos eles organizaram o que viria a ser 
o primeiro laboratório de Análise do 

Comportamento no Brasil. Há indícios de que 
esse laboratório atendeu à finalidades de 
pesquisa e ensino, tendo sido o principal celerio 
para a criação e o desenvolvimento de novos 
equipamentos por outro aluno brasileiro de 
Keller, Mário Guidi. Em 1963, Keller retornou 
ao Brasil a convite da professora Carolina Bori, 
docente da USP que era uma das brasileiras que 
o recebera em sua primeira estadia em São 
Paulo e que também assistiu aos cursos que ele 
promoveu na USP. O convite se deu para que 
auxiliasse na criação do curso de Psicologia na 
nascente Universidade de Brasília (UnB). Há 
relatos de que o conjunto de pessoas envolvidas 
diretamente no desenvolvimento desse curso 
teve a liberdade para escolher métodos de 
ensino, bibliografia, equipamentos para 
laboratório, entre outros aspectos. Dentre os 
laboratórios fundados encontrava-se um 
laboratório de Análise do Comportamento. 
Nesse período, Carolina Bori e Rodolpho Azzi 
estiveram nos Estados Unidos visitando 
laboratórios, comprando livros e equipamentos. 
Possivelmente, uma parcela dos equipamentos e 
livros adquiridos nessa viagem compuseram o 
laboratório de Análise do Comportamento da 
UnB. Pode-se perceber, diante dessas 
circunstâncias, que instrumentos da psicologia 
comportamental estadunidense marcaram direta 
e indiretamente o início do desenvolvimento da 
Análise do Comportamento no Brasil. 
Diretamente, na presença de uma caixa de 
condicionamento operante da Grason & Stadler 
Company no laboratório de Keller na USP. 
Além disso, nos equipamentos que 
possivelmente foram trazidos dos Estados 
Unidos por Carolina Bori e Rodolpho Azzi em 
sua visita a este país enquanto elaboravam o 
curso de Psicologia da UnB. De maneira 
indireta, na construção de equipamentos 
brasileiros, inicialmente por Mário Guidi e a 
posteriori pela Fundação Brasileira para o 
Desenvolvimento do Ensino de Ciências 
(FUNBEC). Conduziu-se o presente trabalho, 
observando-se essas influências dos 
instrumentos de Análise do Comportamento dos 
Estados Unidos no Brasil. O Journal of 
Experimental Analysis of Behavior foi escolhido 
por ser um dos mais importantes periódicos 
estadunidenses de Análise do Comportamento, 
sendo que sua primeira edição de 1958 não só 
antecede a vinda de Keller ao Brasil, como 
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também conta com um artigo deste autor. Para o 
estabelecimento do recorte temporal de 1958 e 
1964, levou-se em consideração dois aspectos 
principais: (1) a primeira edição do periódico 
selecionado e; (2) o período compreender os 
anos iniciais de desenvolvimento da Análise do 
Comportamento no Brasil nas figuras da USP e 
da UnB. Inicialmente, foi feito um levantamento 
dos anúncios presentes nos 7 volumes 
compreendidos no período estudado, totalizando 
374 propagandas. Decorrida esta etapa, 
selecionou-se aleatoriamente dois números do 
periódico para a construção das primeiras 
categorias de análise. Para se categorizar os 
elementos presentes nas propagandas, as 
palavras eleitas como principais foram 
separadas e depois reagrupadas por seu grau de 
similaridade formal ou funcional. Assim, as 
categorias iniciais e alguns de seus componentes 
foram: instrumentos (box, cage, cumulative 
recorder, pellet feeder, pellet dispenser, lever), 
usos (research, teaching), animais (pigeon, rat, 
cat), jornais (anúncios dos Psychological 
Reports Perceptual and Motor Skills, Canadian 
Journal of Psychology) e slogans (“Our 
equipment is dependable, accurate and 
accepted”). Criadas as categorias iniciais, foi 
feita a cotação de freqüência simples dessas 
categorias, sendo que os termos que as 
compunha alteraram-se durante o processo pela 
incorporação de novos termos que foram sendo 
destacados dos anúncios. Findado este processo, 
agrupou-se os elementos compreendidos pelas 
categorias em blocos temáticos, “pesquisa” e 
“ensino”, em busca de descrever alguns 
constitutivos desses usos. A partir desses blocos 
temáticos, foram destacados os elementos que 
tratavam especificamente da caixa de Skinner. 
Entre os principais resultados observou-se uma 
maior incidência do tema “pesquisa” em 
detrimento do tema “ensino”, inclusive para a 
caixa operante. Por exemplo, no volume 6 
número 7 de 1960, apenas um ano antes da 
vinda de Keller ao Brasil, há uma propaganda 
Grason & Stadler Co, justamente a marca da 
caixa operante trazida por ele. O anúncio indica: 
¨Apparatus for the experimental control of 
behavior. Grason-Stadler Company, Behavior 
Research Equipment and Psychoacoustic 
Apparatus”. Diferenças como essa parecem 
indicar que, nos Estados Unidos, havia uma 
prevalência das condições de pesquisa 
propiciadas pelos equipamentos em detrimento 
de seus usos para o ensino. No que tange à caixa 
de condicionamento operante, as propagandas 
em questão seguem o mesmo caminho, foco 
preferencial nos termos relacionados à pesquisa. 
Quando começam a aparecer termos 
relacionados a ensino, há evidências que levam 

a crer o uso da caixa de Skinner, inicialmente no 
contexto de ensino de pós-graduação. Essa 
situação fornece indícios para observar que 
também a caixa operante era um instrumento 
usado prioritariamente para pesquisa e, 
eventualmente, usado com finalidades didáticas. 
Encontram-se evidências, dessa maneira, de que 
os instrumentos com os quais os brasileiros 
entraram em contato entre 1961 e 1964 eram, 
sobremaneira, equipamentos com finalidades de 
pesquisa.  
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Neste trabalho procuro investigar as 
possibilidades de ação da psicologia social a 
partir do mapeamento da trajetória percorrida 
pela psicologia social comunitária no Brasil, nas 
últimas décadas. Proponho essa investigação 
sabendo que a psicologia social começou a 
percorrer uma trajetória distinta na América 
Latina e no Brasil, nos anos 1970, a partir de 
pressupostos divergentes dos que haviam 
orientado a psicologia social hegemônica até 
então – a chamada psicologia social norte-
americana. Diante disso, minha principal 
questão é: qual são as propostas de ação da 
psicologia social? Para isso venho tentando 
seguir a trajetória percorrida pela psicologia 
social comunitária, na medida em que esta 
surge, na América Latina, justamente como um 
campo significativo de práticas e reflexões em 
torno do papel social da psicologia nas 
comunidades. Sigo o caminho da psicologia 
social comunitária a partir da revisão dos anais 
nacionais da ABRAPSO (Associação Brasileira 
de Psicologia Social), pois considero sua 
centralidade na formação de redes, na 
publicação e na elaboração conceitual da 
disciplina no Brasil. Neste trabalho o que 
procurarei fazer será considerar a história da 
prática da psicologia social comunitária no 
Brasil para, então, poder falar a respeito das 
possibilidades, orientações e variações das 
propostas de ação da psicologia social 
brasileira. O objetivo do trabalho, neste 
momento, é mapear o campo da psicologia 
social comunitária no Brasil. Sabemos que o 
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surgimento da psicologia social comunitária se 
deu de diferentes formas em algumas regiões 
onde se desenvolveu, como por exemplo, nos 
Estados Unidos e na América Latina. A origem 
da psicologia social comunitária, que se deu por 
volta das décadas de 1960 e 1970, guarda 
também marcos e características singulares 
próprios à forma como a disciplina se 
desenvolveu nos referidos contextos. Como 
percebemos que há diferenças significativas 
quanto aos propósitos, locais de aplicação, 
referenciais bibliográficos se faz necessário 
segmentar a história da psicologia social 
comunitária no Brasil e na América Latina em 
relação aos Estados Unidos. Em 1965, na 
Conferência de Swampscott, surge a psicologia 
social comunitária nos Estados Unidos. Neste 
momento, o que estava sendo discutido eram as 
limitações da intervenção da psicologia no 
campo de saúde mental, já que não se podia 
mais negar que esses problemas eram 
socialmente determinados. O surgimento da 
psicologia comunitária se deu dentro da 
psicologia clínica e foi, portanto, uma espécie 
de reação à forma como se realizavam as 
intervenções em saúde mental até então. Por 
volta da década de 1960, a psicologia norte-
americana começou a reivindicar a 
responsabilidade social da psicologia na 
tentativa de direcionar suas intervenções para 
incorporar o meio social ou as questões sociais 
na abordagem dos problemas em saúde mental. 
Era imprescindível que a psicologia começasse 
a levar em conta em suas intervenções a grande 
questão da psicologia naquele momento, o 
contexto social. Geralmente, a origem da 
psicologia social comunitária está atrelada a dita 
crise da psicologia social nos anos 1970 e essa 
crise foi especialmente vivida na América 
Latina devido a situação social dos países da 
região que não viam contribuição socialmente 
relevante da psicologia social até então 
hegemônica. Isso levou a psicologia social 
latino-americana a buscar uma nova orientação 
para a disciplina a fim de que pudesse melhorar 
as condições de vida da população, o que tem 
sido um dos principais objetivos, amplamente 
anunciados, da maioria das práticas 
empreendidas pela psicologia social 
comunitária. Umas das principais mudanças foi 
o deslocamento do foco de intervenção do 
indivíduo para a comunidade, em resposta à 
orientação individualista que a psicologia social 
adotava. A psicologia social comunitária foi, 
portanto, uma resposta da psicologia social às 
reivindicações dirigidas à psicologia diante das 
questões sociais da América Latina. Por meio 
dessas reflexões percebemos que a psicologia 
social comunitária possui algumas 

características que a singularizam na América 
Latina, como o forte compromisso político 
inicial e a demanda por mudança social – seu 
principal objetivo. Com o pressuposto de que as 
pessoas têm capacidade de ação e possuem 
controle sobre seu meio, a psicologia social 
comunitária busca a transformação da estrutura 
social. Seus fundamentos epistemológicos são a 
capacidade e a participação ativa da 
comunidade e dos grupos na mudança social; o 
psicólogo social intervém a fim de potencializar 
os trabalhos empreendidos pela própria 
comunidade. Podemos dizer resumidamente que 
a disciplina surgiu como uma nova e diferente 
maneira de fazer psicologia social e hoje, para 
muitos, ela já se constitui como uma área 
diferenciada e independente. Explicitado o 
contexto e as principais características da 
psicologia comunitária na América Latina, 
passemos à análise de alguns pontos 
importantes para a revisão e discussão dos 
Anais. Dentre estes destacamos que a psicologia 
comunitária seria uma área preocupada com o 
pragmatismo da psicologia; segundo, um dos 
seus principais objetivos é a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas envolvidas; e por 
fim, ela prioriza como foco de sua intervenção a 
comunidade ao invés do indivíduo. Busca uma 
aplicação das técnicas psicológicas a fim de 
uma melhor qualidade de vida da população. 
Como neste trabalho nos propomos utilizar os 
Anais dos Encontros Nacionais da ABRASPO 
para refletirmos sobre a constituição e o campo 
da psicologia social comunitária no Brasil, 
falaremos agora um pouco a respeito deles. Um 
dos pontos a serem destacados nas definições de 
psicologia social comunitária, que pode ser 
considerado norteador desse campo de atuação, 
é na verdade um dos seus principais objetivos: a 
melhoria da qualidade de vida da população. O 
que se torna interessante observar é que este é 
realmente um dos principais objetivos 
compartilhados pelos trabalhos empreendidos 
em nome desse campo de atuação. Em uma 
análise preliminar, ressalto que o materialismo 
histórico, a pesquisa-ação e os escritos de Paulo 
Freire indicam ser os grandes referenciais 
teóricos e metodológicos da psicologia social 
comunitária no Brasil. Muitos trabalhos têm 
como objetivo uma conscientização da 
população envolvida, ou desenvolvimento da 
consciência de si mesmo ou a criação de uma 
consciência em saúde, etc. Pode-se ver que os 
sentidos dessa palavra são variados, ora 
equivalendo conscientização a fornecimento de 
informação, ora apontando para uma 
capacitação para a participação ativa da 
comunidade, e outras vezes também indicando 
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certa equivalência da conscientização com o 
esclarecimento da população.  
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Ao investigamos a presença feminina na história 
da psicologia do Brasil, visamos levantar sua 
participação como produtora, reprodutora e 
objeto dos discursos e práticas psicológicas 
através da sua atuação em instituições 
relevantes no momento anterior à 
regulamentação da profissão no Brasil. Neste 
recorte, destacamos por sua relevância na 
divulgação e promoção da Psicologia no 
começo do século XX, o Laboratório de 
Psychologia da Colônia de Psychopathas do 
Engenho de Dentro. Este foi idealizado na 
década de 1920 pelo então diretor da Colônia, 
Gustavo Köhler Riedel, médico psiquiatra, de 
grande relevância no movimento higienista 
deste período. O Laboratório foi organizado em 
1924, por Waclaw Radecki, psicólogo polonês, 
que, por motivos ainda ignorados, veio para o 
Brasil em 1923, acompanhado da esposa, Halina 
Radecka e, em 1924, foi trabalhar na Colônia 
como chefe de análises clínicas. Logo depois, 
Radecki foi indicado para organizar e dirigir o 
Laboratório de Psicologia da Colônia, que 
começou seus trabalhos contando apenas com 
Radecki e sua esposa Halina Radecka como 
funcionários. Contudo, logo passou a contar 
com colaboradores, que, interessados em 
Psicologia, se juntaram à equipe, como Nilton 
Campos e Jayme Grabois. Em especial, esta 
instituição foi destacada neste trabalho pela 
participação de duas mulheres: Halina Radecka, 
esposa de Radecki, e Lucilia Tavares, para 
quem dedicamos a nossa atenção. Lucilia 
publicou, em 1930, o livro “Psychologia do 

pensamento (ensaio crítico e analytico baseado 
no systema do discriminacionismo affetivo de 
Radecki)”, considerado o primeiro livro de 
psicologia publicado por uma mulher no Brasil, 
bem como um artigo em co-autoria com 
Radecki nos Annaes da Colônia de 
Psychopathas, publicação da Colônia. Nesse 
sentido, nossa busca visa reconstruir a trajetória 
de Lucilia Tavares como uma personagem 
importante na construção da Psicologia como 
saber autônomo no Brasil. Lucilia Tavares era 
professora municipal, indicada pela Diretoria 
Geral de Instrução Pública para trabalhar como 
assistente de Radecki no Laboratório. Apesar de 
termos encontrado, até o momento, poucas 
informações sobre sua trajetória, somos levados 
a refletir sobre as formas pelas quais foi 
possível que Lucilia chegasse ao Laboratório 
para estudar Psicologia, em plena década de 20. 
No século XIX inicia-se no Brasil um relevante 
processo de modernização, visando aproximar o 
país do contexto europeu. É nesse contexto que 
destacamos o crescimento do papel da medicina 
e a legitimação de seu saber pela sociedade, 
gerando grande valorização do médico que 
passa, assim, a exercer influência e controle em 
diversos aspectos da vida, inclusive do 
cotidiano. É nesse sentido que os médicos, em 
sua prática normatizadora e higienista centram 
grande atenção sobre a mulher, que é levada a 
uma posição de evidência enquanto esposa e 
mãe, responsável pela educação dos filhos e 
pela casa, ou seja, torna-se a responsável pela 
aplicação da moral, da norma e da higiene à 
sociedade, através da família. A idéia era de que 
a família seria a guardiã da construção de uma 
nação civilizada, e a mulher, enquanto mãe, 
representaria o alicerce de um novo país, o 
centro moral e unificador da família e do Brasil 
moderno que se intentava construir. Dessa 
forma, para que a mulher pudesse educar, era 
necessário que fosse, antes, educada. A busca 
por uma modernização do país, através da 
educação, tornou-se o argumento para as 
mulheres tivessem melhor e mais acesso à 
educação. Esse primeiro lugar como 
“educadoras da família” logo possibilitou que as 
moças de classe média e alta saíssem de casa e 
ocupassem os primeiros espaços profissionais 
como professoras primárias. O fim do século 
XIX e começo do século XX marcam uma 
intensa mobilização da elite intelectual 
brasileira em torno desse ideal de construção da 
nação, tendo como ferramenta a educação; 
entretanto, era preciso que fosse uma educação 
moderna e científica. Aí se insere a Psicologia. 
Desde o século XIX, a psicologia vinha se 
desenvolvendo no Brasil, sobretudo dentro da 
medicina. Contudo, é principalmente a partir da 
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Revolução de 1930 que se constitui como um 
novo saber, moderno e científico, adequado aos 
objetivos da construção de uma nação 
civilizada. Assim, as mulheres, as cuidadoras, 
enquanto professoras, vão estudar psicologia, as 
descobertas acerca do desenvolvimento humano 
e das diferenças individuais, aperfeiçoando-se 
no papel de promotoras dos ideais educacionais 
brasileiros. Assim, podemos dizer que a 
possibilidade da mulher atuar no campo 
educacional e o fato da Educação, à época, 
considerar a Psicologia uma de suas bases 
científicas, permitiu às mulheres um novo 
campo de atuação profissional, no qual 
funcionaram como agentes no processo de 
autonomização e institucionalização da 
psicologia enquanto “ciência e profissão”. A 
ligação entre a psicologia e a educação fica 
evidente ao analisarmos os percursos das 
“pioneiras”. Observamos que a inserção das 
mulheres na Psicologia ocorreu essencialmente 
através de questões pedagógicas ou relativas à 
educação, aprendizagem e desenvolvimento 
infantil. Desta forma, ainda que tuteladas pelos 
homens, as mulheres passam a ocupar os 
espaços públicos de forma crescente. Lucilia 
Tavares não é exceção neste contexto; mas o 
fato de ser a primeira mulher a atuar em um 
espaço prioritariamente masculino – um 
laboratório em um hospital – e a data longínqua 
em que isto ocorreu (décadas de 1920 e 1930) 
desperta nosso interesse. Dentre as duas 
mulheres no grupo comandado por Radecki, a 
presença de Halina Radecka é compreensível, já 
que era sua esposa e o acompanhou em todas 
suas caminhadas profissionais, desde a viagem 
da Polônia ao Brasil. Entretanto, a participação 
de Lucilia chama nossa atenção, por ser a única 
mulher, além da esposa do diretor. O que levaria 
uma jovem professora, presumivelmente de 
“boa família” a sair do ambiente escolar e ir 
trabalhar em uma área de saber ainda 
desconhecida, nascente e em um ambiente de 
trabalho quase exclusivamente masculino? Estes 
questionamentos têm orientado nossa busca pela 
reconstrução de sua trajetória, não sem que 
encontremos barreiras diversas. Em que pese a 
relevância de nossa personagem para a história 
das psicólogas no Brasil, as informações sobre 
elas são pouquíssimas. Lucilia é uma das 
personagens mais obscuras do Laboratório. Isto 
parece-nos inversamente proporcional à sua 
importância, o que é mais um fator intrigante na 
vida desta brasileira “pioneira em psicologia”. 
Uma limitação de nossas possibilidades é que, 
ao que se sabe, não há mais remanescentes 
vivos do Laboratório! Enfrentamos o entrave de 
ser o Rio de Janeiro, a época, Distrito Federal, e 
assim, os documentos deste período terem sido 

perdidos na burocracia das instituições que 
guardam a documentação pública. As fontes 
levantadas sobre Lucilia, que são as suas 
publicações e o artigo de Rogério Centofanti de 
1982 sobre o Laboratório da Colônia, 
praticamente constituem-se as únicas fontes 
sobre a trajetória de Radecki no Brasil e o 
Laboratório da Colônia. Nossa pesquisa sobre 
Lucilia tem percorrido arquivos e acervos do 
Rio de Janeiro, desde aqueles de 
responsabilidade federal, estadual e municipal. 
Além disso, estivemos nas Secretarias 
Municipal e Estadual de Educação do Rio de 
Janeiro e no Instituto de Educação do Rio de 
Janeiro (que descende da antiga Escola 
Normal). Nossa estratégia para chegar até 
Lucilia tem sido a de procurar dados referentes 
à sua inserção no funcionalismo público: sua 
ficha cadastral, ou algo dessa ordem. Daí, nossa 
pesquisa se direcionar para materiais sobre 
educação das décadas de 1910 e 1920, como 
listas de funcionários, atos da Diretoria Geral de 
Instrução Pública, resultados de concurso ou 
indícios de qualquer outra situação funcional. 
Em que pesem as dificuldades inerentes à tarefa 
da pesquisa histórica, Lucilia Tavares ainda 
permanece nos intrigando, pela sua trajetória 
incomum no campo psi brasileiro e pela sua 
ausência paradoxal nos registros históricos.  
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O presente trabalho, faz parte da pesquisa 
“Wallon, leitor de Ivan Pavlov: aproximações 
entre a psicologia genética walloniana e a teoria 
reflexiológica pavloviana”, no âmbito do 
programa de Iniciação Científica da 
Universidade Federal de São João del-Rei – 
UFSJ. Num primeiro momento, faz-se 
necessário explicitar sobre os trabalhos de um e 
de outro autor em questão, ambos de grande 
importância para a História da Psicologia, 
devido às suas contribuições teóricas. Assim 
sendo, Ivan Pavlov (1849-1936), médico e 
fisiologista russo, laureado com o Nobel de 
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medicina em 1904, contribuiu para a Fisiologia 
e, notadamente, para a Psicologia ao propor a 
teoria do Reflexo Condicionado, na qual 
explicava como se produzia as secreções 
salivares de sujeitos experimentais (no caso, 
cachorros) antes mesmo que ele entrasse em 
contato direto com o estímulo “alimento”. É, 
então, nesse ponto que se insere as relações 
entre as idéias de Pavlov e a Psicologia, fazendo 
com que este seja considerado um dos “pais” da 
perspectiva comportamental e de toda sua 
grande gama de proposições e atuações até os 
dias atuais. Quanto a Henri Wallon (1879-1962) 
– o qual atuou dentro do campo da Filosofia, 
Medicina, Psicologia e Educação – constatamos 
que este produziu no decorrer de sua carreira 
científica uma teoria psicológica denominada 
psicogenética da pessoa completa caracterizada 
pela busca da gênese das funções psicológicas, 
sobretudo no âmbito do pensamento, 
imaginação, emoção e caráter, dentro das 
circunstâncias históricas, sociais e materiais 
presentes em cada sujeito. Importa destacar que 
ambos os autores, estão fundados em uma 
matriz materialista e, no caso específico de 
Wallon, em uma concepção materialista-
histórica e dialética. Ademais, por propor uma 
psicogenética da pessoa completa, Wallon 
procurava distanciar-se das explicações 
filosóficas e ou metafísicas sobre os fenômenos 
psicológicos. Nesse sentido, ele encontra-se 
totalmente de acordo com Pavlov, o qual 
estabelecia a objetividade como critério e 
recurso metodológico em seus experimentos. 
Desse modo, acreditamos que, ao 
compreendermos as apropriações ocorridas na 
escrita do psicólogo francês Henri Wallon, 
estaremos, conseqüentemente, fornecendo 
elementos capazes de expandir nosso olhar e 
compreensão de ambas as abordagens teóricas. 
Para tanto, é necessário salientar que, como a 
investigação aqui apresentada toca em grande 
parte o domínio da História da Psicologia, 
utilizamos referencial metodológico condizente 
e que nos possibilitasse evitar os “preconceitos” 
aos quais o historiador está propenso a enfrentar 
– presentismo x historicismo; internalismo x 
externalismo; quantitativa x qualitativa. Até 
porque, foi esta uma forma encontrada para 
transcender as dificuldades a partir de uma 
postura que buscasse “combinar” 
cuidadosamente as diversas contribuições da 
historiografia moderna. Em termos práticos isso 
significa um cuidado com a seleção das fontes, 
um olhar mais histórico sobre as mesmas, 
fugindo ao presentismo de interpretá-las ou 
questioná-las utilizando-se apenas dos valores e 
posições da atualidade; e uma quantificação e 
análise crítica do material encontrado. Dentro 

desse contexto, delimitamos nosso trabalho a 
partir da leitura de algumas obras de Henri 
Wallon, ou seja, com o estudo dos livros “As 
origens do caráter” e “Do ato ao pensamento”. 
No primeiro livro, Wallon reúne o conteúdo de 
cursos que ministrou na Universidade de 
Sorbonne, no período de 1929 a 1931, o qual 
havia sido publicado primeiro e separadamente 
em revistas do meio científico à sua época. A 
obra tem como ponto central as investigações 
acerca da emoção, sendo que o autor faz um 
esboço das premissas psicofisiológicas da vida 
afetiva, além de apresentar um conceito próprio 
de “emoção” e estender o assunto para os 
aspectos referentes à formação da consciência 
do próprio corpo e da consciência de si, por 
parte da crianças logo nos seus primeiros três 
anos de vida. Já na segunda obra escolhida, “Do 
ato ao pensamento” – escrita na clandestinidade 
por ocasião da ocupação alemã na França, na 
primeira metade do século XX – traduz o 
pensamento interdisciplinar do autor, o qual 
busca na antropologia e dados provenientes de 
estudos com animais (sendo que temos um 
capítulo inteiro reservado à temas provenientes 
da escola pavloviana) as bases para a sua 
discussão que culminam na investigação das 
raízes sensório-motoras da função intelectual, 
constatando que entre o ato motor e o ato 
mental há um complexa relação de 
interdependência e conflito. Nos propomos, 
então, diante de tais obras, identificar e analisar 
os usos que Wallon faz dos conceitos e da teoria 
reflexológica de Ivan Pavlov. Até o presente 
momento, já se catalogou as inúmeras citações 
nas quais Wallon menciona as idéias e os 
conceitos pavlovianos nas duas obras por nós 
estudadas. Sendo que, no livro “Do ato ao 
pensamento”, Pavlov é o terceiro autor mais 
citado; já em “As origens do caráter” são 
freqüentes as menções à teoria pavloviana. 
Além disso, identificou-se um conjunto de 
quatro outras fontes, artigos de jornal e artigos 
científicos, de autoria de Wallon, nos quais ele 
concentra seus esforços para interpretar e 
problematizar os aspectos positivos e os limites, 
a seu ver, das proposições pavlovianas. Os 
resultados parciais alcançados apontam para a 
utilização das idéias de reflexo condicionado no 
entendimento de alguns fenômenos 
psicológicos, sobretudo no que se refere aos 
mecanismos inerentes à emoção na explicação 
teórica de Wallon. Em linhas gerais, podemos 
ilustrar que, sob a ótica walloniana, os efeitos 
contidos na emoção têm origem periférica e 
visceral. Conduto, as relações existentes entre a 
emoção e as circunstâncias exteriores são do 
tipo condicional, uma vez que não, 
necessariamente, são determinadas pela 



Anais do VIII Encontro Clio-Psyché 
Histórias da Psicologia no Brasil 10 Anos Depois 
 
 

UERJ, 29 a 31 de outubro de 2008   ISSN: 1982-632X  

164

excitação ou pela representação do objeto e da 
situação, mas ocorrem de modo global e 
indiferenciado. Outro ponto importante no 
presente estudo é o fato de que em nossa 
investigação tem procurado ampliar a discussão 
acerca do referido tema, de forma tal que seja 
identificada uma apropriação diferenciada e que 
ultrapasse os clichês e rótulos, os quais 
restringem os trabalhos de Pavlov ao conceito 
de reflexo condicionado, pois, este autor 
possibilita o desenvolvimento de uma teoria 
psicológica muito mais complexa e com 
formulações que visam a níveis de explicação 
cada vez mais elevados. Pode-se afirmar, a 
partir do exposto, que há um aproximação 
teórica entre esses dois pesquisadores de grande 
importância para o século XX, principalmente 
para a consolidação da psicologia. Afinal, 
inegavelmente, temos inúmeras pesquisas e 
intervenções psicológicas marcadas pelas 
contribuições diretas ou indiretas, através de 
seguidores ou pesquisadores que se apóiam nas 
idéias destes autores aqui apresentados.  
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Este trabalho visa apresentar a história do 
Laboratório de Psicologia e Pesquisas 
Educacionais Edouard Claparède da Fundação 
Helena Antipoff (FHA), fundado em 1955 pela 
psicóloga e educadora Helena Antipoff na 
Fazenda do Rosário, em Ibirité/MG. Ao criar 
esse Laboratório no modelo proposto por 
Édouard Claparède, na Universidade de 
Genebra, Antipoff se orientou por alguns 
princípios que sempre nortearam sua ação na 
psicologia e na educação. Um deles diz respeito 
ao espírito científico: em toda a sua extensa 
obra, fica evidente o gosto pela pesquisa e pelas 
derivações passíveis de serem extraídas a partir 
de estudos planejados dentro do maior rigor 
metodológico. No entanto, sua preocupação não 
era apenas fundar uma instituição 
exclusivamente científica, onde conclusões 
teóricas relevantes poderiam facilmente se 
perder no vazio. Aliar teoria e prática a serviço 
de projetos sociais, era mais um dos propósitos 
de Antipoff ao fundar essa instituição, pois, 
além de contribuir para o desenvolvimento do 

meio rural, era também seu objetivo trabalhar 
em prol da melhoria das condições de vida da 
população que ali vivia. Seguindo um 
direcionamento semelhante ao de outros 
laboratórios de psicologia pioneiros no Brasil, e 
partindo do pressuposto de que a pesquisa era 
um procedimento necessário a uma boa prática, 
o Laboratório Claparède, paralelamente às 
pesquisas e estudos ali desenvolvidos, 
constituiu-se também num centro com ênfase no 
atendimento clínico e pedagógico de qualidade. 
Desta forma, as comunidades local e do entorno 
tinham à sua disposição uma variada gama de 
serviços nas áreas da psicologia educacional e 
clínica. Entre os serviços prestados, podem ser 
citados, por exemplo, o atendimento a alunos 
com dificuldades de aprendizagem, a 
psicoterapia, a reeducação psicomotora, 
orientação às famílias, orientação vocacional e 
profissional, avaliação psicológica e orientação 
de alunos especiais, dentre outros. Desde a sua 
criação, o Laboratório Claparède funcionou 
num ritmo frenético de atividades. Apenas para 
se ter uma dimensão do trabalho que era 
realizado nessa instituição, alguns exemplos 
serão destacados a seguir. Um deles refere-se ao 
Teste Minhas Mãos – ou Teste MM – como 
ficou conhecido. O projeto de construção desse 
instrumento, iniciado no Laboratório de 
Psicologia da Escola de Aperfeiçoamento 
Pedagógico de Belo Horizonte, foi retomado no 
Laboratório Claparède como uma grande 
pesquisa que tinha por objetivo padronizar o 
teste para que o mesmo pudesse ser utilizado de 
forma mais ampla nos diversos campos da 
psicologia. Essa pesquisa trabalhou com uma 
amostra de oito mil (8000) testes, todos 
pertencentes aos arquivos do Laboratório, e foi 
desenvolvida, inicialmente, em três etapas 
durante os anos de 1973 e 1974, assim 
distribuídas: de janeiro a abril de 1973 a 
amostra foi estudada priorizando-se os 
elementos referentes à fluência verbal e à 
conduta frente ao estímulo; na segunda fase, 
ocorrida entre maio de 1973 e maio de 1974, os 
focos foram os elementos estruturais do teste e 
na terceira etapa, de junho a dezembro de 1974, 
foram realizados estudos de aplicabilidade da 
prova. A segunda e a terceira etapas basearam-
se no estudo de uma amostra menor, agora 
composta por dois mil e quinhentos (2500) 
examinandos, sorteados da amostra total 
anterior utilizada na primeira etapa. É 
importante destacar que essa amostra maior, 
composta de oito mil (8000) redações, também 
foi exaustivamente estudada e descrita, tendo 
sido isoladas algumas variáveis que Antipoff 
considerava importantes para a pesquisa, como 
por exemplo, idade, sexo, estado civil, 
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escolaridade, profissão, etc. A exemplo do que 
aconteceu com o Teste MM, outro instrumento 
de autoria de Antipoff, o Teste Limiar/72, teve 
momentos decisivos de seu desenvolvimento 
levados a efeito no Laboratório Claparède. Com 
criação iniciada no Laboratório da Escola de 
Aperfeiçoamento durante os anos de 1934 e 
1935, o então Teste Limiar tinha como objetivos 
analisar as condições de maturidade para a 
aprendizagem escolar e, também, avaliar o nível 
mental de crianças em idade escolar. No 
Laboratório da Fazenda do Rosário, ao dar 
continuidade aos estudos com essa prova, 
Antipoff percebeu a especificidade dos alunos 
da região – naquela época uma região rural – e 
optou por reformulá-lo e adaptá-lo para ser 
aplicado em alunos de escolas rurais. Essa 
reformulação se deu no ano de 1972 - daí o 
nome do teste. A idealização da Ficha de 
Desenvolvimento Mental da Criança foi outro 
fato de destaque nas atividades do Laboratório. 
Assim como outros grandes nomes da 
psicologia, Antipoff tinha em mente a 
necessidade de se conhecer a criança antes de se 
propor qualquer estratégia de intervenção, fosse 
na família, na clínica ou na escola. Para se ter 
acesso a esse conhecimento, uma das maneiras 
mais eficazes era através da observação 
metódica, sistematizada, muito utilizada pela 
psicóloga em suas pesquisas, que sabia das 
limitações dos testes e via a observação como 
um poderoso método complementar a estes. 
Neste sentido, na década de 1950, após 
incontáveis observações de crianças no 
ambiente da clínica e em escolas, somadas a 
observações realizadas por outros autores (a 
exemplo de Binet, Stern, Piaget, Gesell e 
outros), Antipoff se viu com um grande acervo 
de fatos observados, que foram por ela 
ordenados em sucessão cronológica. Com esses 
dados em mãos, surgiu o desejo de produzir um 
instrumento que, ao possibilitar o registro 
preciso de fatos corriqueiros do dia-a-dia de 
uma criança, possibilitasse, simultâneamente, a 
comparação desses dados no sentido de se 
detectar alguma anormalidade no curso do 
desenvolvimento infantil. Destinada a ser usada 
por pais, médicos e educadores, essa Ficha 
constituía-se numa espécie de prontuário onde 
se poderia, paulatina e exaustivamente, ir 
observando e anotando dados relativos ao 
desenvolvimento da criança, desde o seu 
nascimento até a idade de seis ou sete anos 
aproximadamente. Esses dados foram reunidos 
em cinco (05) grandes grupos: movimentação e 
formação de hábitos gerais, sentidos e 
percepções, memória e conhecimentos, 
linguagem e comportamento social, sendo que 
para cada um desses grupos, foi listada uma 

série de fatos relativos ao desenvolvimento 
infantil. No auge do funcionamento do 
Laboratório, a educação rural se constituía no 
ponto alto das cogitações dos governantes e era 
também uma preocupação permanente de 
Antipoff. O Laboratório Claparède, atento ao 
que acontecia na psicologia e na educação 
mineiras e inserido nas ações da Fazenda do 
Rosário, tornou-se então palco de várias 
iniciativas de relevância relacionadas 
diretamente à educação rural. Uma dessas ações 
foi o Curso Intensivo de Psicologia 
Experimental (Psicologia Comparada da 
Aprendizagem e Aplicação à Educação), 
ministrado pelo renomado psicólogo suíço 
André Louis Rey (1906-1965) em 1956. Esse 
curso, oferecido durante um período de três 
meses e em regime de tempo integral, tinha sua 
ementa direcionada para a psicologia da 
aprendizagem e para a seleção de professores 
para atuar no magistério rural. Teve uma 
importância fundamental na profissionalização 
dos psicólogos mineiros, pois, organizado como 
especialização, contribuiu para a formação da 
primeira geração de psicólogos profissionais 
reconhecidos legalmente a partir de 1962 no 
Brasil. Outra atividade de destaque na trajetória 
do Laboratório refere-se também à educação 
rural, e mais especificamente, ao Curso Normal 
Regional Oficial do Estado de Minas Gerais. O 
Curso Normal Regional Sandoval Soares 
Azevedo da Fazenda do Rosário foi criado pelo 
então governador de Minas Gerais, Milton 
Soares Campos, através da Lei n°. 291 de 24 de 
novembro de 1948 e seu objetivo era formar 
educadoras rurais para todo o Estado. Para esse 
curso de quatro anos de duração, ministrado na 
Fazenda em regime de internato, só eram 
escolhidas as candidatas que se mostrassem 
mais capazes de desempenhar as funções sociais 
exigidas pela ocupação. As candidatas, que 
necessariamente tinham que vir do meio rural e 
ter idade entre 14(quatorze) e 25(vinte e cinco) 
anos, passavam por um rigoroso exame de 
seleção composto por entrevistas e testes, sendo 
a maioria deles de autoria do psicólogo André 
Rey. Ainda no âmbito do processo seletivo para 
candidatas ao magistério rural, é interessante 
destacar um evento onde, mais uma vez, o 
Laboratório demonstrava o seu pioneirismo: em 
25 de fevereiro de 1959, foi realizada naquele 
ambiente uma inovadora e bem-sucedida 
experiência sociométrica com vistas a subsidiar 
esse processo. Nessa atividade, Antipoff e sua 
equipe de assistentes tinham por objetivo 
identificar aquelas candidatas que possuíam 
algumas qualidades como, por exemplo, 
organização, iniciativa, cooperação, liderança, 
etc., o que certamente lhes facilitaria no 
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desempenho das funções sociais exigidas para a 
docência primária rural. Devem ser citados 
também os “mutirões” ou “estágios” 
psicológicos, além de um sem-número de 
cursos, exames, seminários, encontros, estudos 
e pesquisas de menor porte levadas adiante na 
instituição e que, de, maneira alguma, esgotam 
o seu rol de contribuições à psicologia 
brasileira. Tendo como foco a pesquisa em 
psicologia aplicada, o Laboratório Claparède 

destacou-se como uma instituição precursora da 
psicologia no Estado de Minas Gerais, e o 
resultado prático de suas atividades expressou-
se na expansão do conhecimento sistemático 
sobre as características psicossociais da 
população brasileira, particularmente de 
crianças em idade escolar. 
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A questão das formas de governo, ou 
governamentalidades, constitui um possível 
campo de investigação sobre a gênese dos 
saberes psicológicos. Se lançamos um olhar 
mais cuidadoso sobre tais formas de governo, o 
trabalho empreendido por Foucault, sobretudo 
ao longo da década de 70, oferece-nos um 
horizonte privilegiado de pesquisa. Ao final 
desse período, chamado genealógico, figuram 
dois importantes cursos: Segurança Território e 
População e O Nascimento da Biopolítica. 
Esses cursos ganham aqui um lugar de destaque, 
porque permitem uma abertura curiosa para o 
que convencionalmente designa-se por 
governamentalidade. A princípio, podemos 
definir governamentalidade como um campo 
estratégico de relações de poder caracterizado 
pelo exercício de um tipo de condução da 
conduta alheia. Mas, visto que o termo carrega 
em si mesmo um caráter essencialmente plural, 
somos agora levados a vislumbrar perspectivas 
outras. Nesse sentido, Michel Senellart inaugura 
uma valiosa contribuição ao tratar das artes de 
governar. Na trilha de Foucault, Senellart 
observa que a constante metamorfose semântica 
do conceito de governo está sempre atrelada às 
configurações do pensamento de sua época. 
Para ele, um ponto decisivo da história das artes 
de governar está no século XVI, quando os 
Manuais de Governo proliferam-se, 
fundamentados na chamada Razão de Estado. 
Uma característica marcante desses manuais 

reside na ênfase sobre a necessidade de 
disciplinamento onipresente e de registro das 
ações dos indivíduos. A partir do século XVIII, 
porém, surgem novas tecnologias de governo 
calçadas em moldes liberais. Conforme aponta 
Nikolas Rose, com a emergência do liberalismo, 
um novo domínio emerge sob a vigilância do 
governo: a sociedade. Agora, faz-se imperioso o 
conhecimento dos sujeitos pertencentes a essa 
sociedade, de modo a conduzi-los enquanto 
indivíduos responsáveis em regime de 
liberdade. Através dessas formas de governo 
que despontam no século XX, a psicologia 
passa, então, a deter um papel político 
indispensável para a boa gestão das 
individualidades. O governo liberal, de acordo 
com Rose, está invariavelmente articulado a 
modos de produção de saber. No núcleo dessa 
racionalidade, os saberes ocupam um lugar 
central na criação e manutenção dos 
dispositivos de inscrição dos indivíduos. A 
psicologia em sua dispersão nasce, portanto, 
como a disciplina científica capaz de fixar os 
indicadores da subjetividade humana, descrever 
o seu funcionamento e os seus estados e, assim, 
inventar mecanismos de inscrição 
progressivamente mais eficientes. Exemplos 
dessa tentativa primeira de recorrer à técnica na 
psicologia podem ser especialmente observados 
na tradição psicométrica, com a testagem 
psicológica, as escalas de atitude e as medidas 
de opinião. Com ela, desejos, sentimentos, 
fantasias, volições, idiossincrasias, pensamento, 
percepção e comportamento são, pois, 
esquadrinhados segundo uma certa lógica, cuja 
meta encontra fundamento nos discursos de 
promoção da saúde, do bem-estar e da 
adequação. Rose nos mostra, desse jeito, que os 
saberes surgem de modalidades discursivas 
originais, com que se cunham recortes 
inteiramente novos de um mesmo fenômeno. As 
ressonâncias desse panorama dos saberes na 
modernidade perpassam ideais sociais e projetos 
comunitários de diversas ordens durante o 
século XX. Um modelo digno de meticulosa 
apreciação nos é proposto na obra Walden II, de 
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Burrhus Skinner. Walden II expõe a idéia de 
uma sociedade utópica estruturada com base no 
paradigma behaviorista. Sua concepção, 
contudo, não é casual; ao contrário, ela irrompe 
de uma trama de acontecimentos históricos, aos 
quais corresponde e nos quais encontra sua 
condição de possibilidade. Walden II apresenta 
uma forma de governo, em sua significação 
mais ampla, precedida de uma longa tradição de 
dispositivos governamentais, que é por ela ao 
mesmo tempo envolvida e atravessada. Nesse 
ponto, Foucault nos diz que a psicologia 
ambiental norte-americana – isto é, a psicologia 
behaviorista – introduz uma nova leitura do 
comportamento humano ao operar em harmonia 
com as teorias econômica próprias do 
pensamento liberal. Para o behaviorismo, não 
cabe mais um estudo da interioridade por trás de 
cada conduta, pois a conduta torna-se produto 
da interação com o meio. Os indivíduos 
respondem assim aos estímulos ambientais de 
maneira contingente. As respostas, sendo 
reforçadas, estabelecem padrões de 
comportamento cada vez mais sofisticados. 
Esses, por sua vez, orientam-se em função de 
um cálculo contínuo de perdas e ganhos. Ora, 
Foucault vê aí uma consonância peculiar entre a 
psicologia behaviorista e saberes outros, como a 
economia liberal da Escola de Chicago. O saber 
psicológico preserva determinados fins, que só 
se revelam se se confere à observação uma 
inflexão histórica. Este trabalho tenta acolher 
essa inflexão histórica no exame de uma 
comunidade inspirada na utopia Walden II. Essa 
comunidade, instalada no México desde 1973, é 
chamada Los Horcones e emprega um tipo de 
gestão tecnocrática calcado na análise 
experimental do comportamento. Ela procura, 
por conseguinte, fundar-se em princípios 
científicos, num conhecimento positivo dos 
entes governados. Isso é por si só algo bastante 
significativo e curioso, já que Los Horcones 
recorre ao mesmo traço estratégico das 
sociedades modernas para escapar aos seus 
dilemas. Skinner assegura, entretanto, que sua 
obra consolida um esforço em direção à 
melhoria das relações interpessoais e representa 
uma alternativa aos problemas sociais 
característicos da civilização ocidental. Los 
Horcones toma as idéias de Skinner como uma 
iniciativa humanista, na medida em que coloca 
o bem-estar de seus membros acima de todos os 
outros objetivos. Sua abordagem governamental 
recebe o nome de personocracia, em alusão ao 
aspecto individualizante dessa forma de 
governo. Esse governo preocupa-se com os 
indivíduos, e a eles diz respeito, mas não se 
apóia nas decisões de uma maioria abstrata. Na 
realidade, esse governo outorga-se o direito de 

implementar uma medida política rejeitada pela 
maioria, caso sua eficácia seja comprovada 
experimentalmente no cotidiano. O seu destino 
político é definido em reuniões periódicas de 
uma junta, onde as propostas de todos os 
indivíduos são debatidas e eventualmente 
adotadas, e os resultados, coletados após um 
determinado período. Os critérios seguidos para 
a adoção de medidas políticas pretendem-se 
científicos. Enquanto sua tecnologia tem 
sustento na filosofia behaviorista, sua prática 
delimita uma verdadeira behaviorologia. Uma 
behaviorologia não seria mera doutrina, mas 
partiria da crença na sua legitimidade enquanto 
ciência. Nessa gestão personocrática, mais que 
uma técnica, há um governo à parte daquele 
representado pelo Estado federativo. Além dos 
fundamentos e dos desdobramentos da 
personocracia em Los Horcones, busca-se 
averiguar neste trabalho, através do contato com 
Los Horcones, inúmeros outros aspectos. Dentre 
eles, estão: o papel dos planejadores e dos 
administradores, sua relação com os governos 
institucionalizados e com os seus dispositivos 
democráticos, seus modos de deliberar quanto a 
temas como a divisão do trabalho e a educação 
infantil e sua noção de liberdade e autonomia. 
Acreditamos que essas informações são cruciais 
para avaliar o lugar de um governo psicológico 
autóctone no intercâmbio com um governo 
soberano e mapear seus pontos de comum apoio 
e seus possíveis conflitos. 
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O trabalho que propomos para apresentação 
mostra os resultados preliminares de uma 
pesquisa que integra e complementa um projeto 
de investigação mais amplo. Esse tem especial 
interesse pela compreensão das práticas e 
movimentos da Psicologia no período da 
repressão política que caracterizou a vida social 
brasileira de 1964 a 1985. Como se sabe, tratou-
se de uma época peculiar, intensa e conturbada 
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da vida política do País. Além do rompimento 
radical com processos emancipatórios de 
participação popular, havia muitas medidas 
repressivas e perseguições que cerceavam toda e 
qualquer iniciativa política e cultural no sentido 
de construir espaços de problematização da vida 
social em tempos de ditadura militar. A 
indignação pelas inúmeras restrições sociais nas 
quais era submetida a população brasileira 
provocou, lentamente, a rearticulação dos 
movimentos sociais populares. Apesar da 
repressão emergiram algumas manifestações de 
repúdio à ditadura militar. Podemos citar como 
exemplo, as comemorações do dia do 
trabalhador, em maio de 1968 e os movimentos 
pela anistia alguns anos depois. A esses 
movimentos, engajavam-se também pessoas 
vinculadas à Psicologia em diferentes âmbitos. 
Alguns trabalhos e publicações desse período 
tratavam da organização e participação popular, 
além de temáticas como consciência e alienação 
social. Especificamente na política estudantil, as 
circunstâncias eram curiosas. Se por um lado 
havia repressão e controle exacerbado dos 
estudantes latino-americanos, em função das 
ditaduras que assolavam grande parte dos países 
do Continente, por outro, na esfera mundial, 
proliferavam-se protagonismos de jovens 
estudantes, que se integravam às mais diversas 
manifestações públicas. Podemos citar como 
exemplo, o maio francês, o movimento 
feminista e as manifestações contra o racismo e 
contra a Guerra do Vietnã, nos Estados Unidos 
da América, entre outras. Essas manifestações 
geograficamente longínquas ecoavam também 
no cotidiano de repressão civil do Brasil e de 
outros países da América Latina. Como 
decorrência se articulavam intensos processos 
de questionamentos ideológicos e busca de 
mudanças políticas, através de estratagemas de 
enfrentamento do cotidiano de repressão. 
Especificamente no Estado do Rio Grande do 
Sul, evidenciaram-se importantes estratégias de 
enfrentamento e resistência à Ditadura Militar, 
através dos estudantes da época. Muitas delas 
eram ações coletivas, protagonizadas por de 
acadêmicos de Psicologia, em suas redes de 
relações no meio universitário. Tais redes se 
ampliavam nos campos de estágio curricular ou 
voluntário. É o caso da experiência de estágio e 
residência multiprofissional do sistema de saúde 
comunitária no Centro Médico Social São José 
do Murialdo (CMSSJM), atualmente Unidade 
Sanitária Murialdo, notadamente uma 
experiência precursora de trabalhos 
comunitários no âmbito da saúde pública 
brasileira. Dentre as narrativas e documentos já 
coletados e analisados para conhecer as 
especificidades da Psicologia no Rio Grande do 

Sul, constatamos que alguns dos protagonistas 
das linhas de fuga ao contexto de repressão 
política eram estudantes que, mais tarde, foram 
personagens fundamentais das experiências de 
reflexão crítica e ações de cunho político 
explícito no campo da Psicologia, especialmente 
na esfera da saúde coletiva. Este processo não é 
simplesmente psicológico, mas sim psico-
político, já que assume, desde seu início, uma 
visão de mundo e de sujeito permeada por 
relações de poder. Entretanto, os registros 
formais acerca destas trajetórias dos estudantes 
são raros e plenos de lacunas. Isso nos faz 
pensar que tal vacuidade pode ser compreendida 
a partir das relações da Psicologia com a esfera 
política imbricada nas relações cotidianas. 
Tanto como disciplina quanto como prática, a 
psicologia está fortemente submetida a silêncios 
que impediram o conhecimento, a penetração e 
a participação política explícita o que, por sua 
vez, atravessa suas práticas e a produção de 
saberes na área. Em função disso, consideramos 
relevante perguntar quanto às representações e 
ações coletivas vividas e anunciadas pelo 
movimento estudantil, no âmbito da Psicologia, 
no Rio Grande do Sul, naquele período. 
Também é importante questionar sobre 
demandas e motivos de ativismo que 
construíram e caracterizaram esse movimento. 
Para conhecer e registrar tais aspectos optamos 
por uma abordagem qualitativa, tendo como 
apoio as perspectivas da História Oral e como 
foco de análise as narrativas de protagonistas do 
movimento no referido período. Também são 
fontes da pesquisa documentos e imagens 
relativas ao tema em foco. Tal material pode 
advir dos acervos dos Centros Acadêmicos das 
Universidades ou das coleções particulares dos 
participantes da pesquisa. As análises 
realizadas, até o presente, evidenciam memórias 
do contexto estudantil da época que revelam 
perspectivas dos participantes quanto à 
experiência de estudar psicologia, num período 
caracterizado pela repressão radical da vida 
civil. Os participantes referiram que, na época, a 
graduação pressupunha a aprendizagem de 
aportes teóricos apoiados em conceitos de saúde 
individualistas e adaptacionistas. Ficava 
evidente os projetos de adequar o pensamento 
dos estudantes às ideologias da ditadura além de 
transformar a profissão num poderoso 
instrumento de apoio à tal lógica. No decorrer 
das narrativas coletadas, evidencia-se o contexto 
de ameaça e alienação que marcava a juventude 
da época. Nesse eram utilizadas estratégias de 
comunicação de massa que escamoteavam a 
dura realidade política do País associada à 
perseguições políticas e à censura prévia. 
Dentre essas ações têm relevo nos depoimentos 
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a proibição de leituras que pudessem subsidiar a 
crítica às ações do Governo Militar, o controle e 
vigilância dos docentes universitários e a 
reforma universitária, promotora do 
esvaziamento de ações coletivas no meio 
estudantil. Ao mesmo tempo, alguns 
participantes do estudo relatam as estratégias 
utilizadas por eles para forjar espaços de estudo, 
discussão, crítica e diálogo sobre a vida e a 
política nacional. È o caso de seminários e 
grupos de estudo clandestinos, nos quais se 
refletia acerca do pensamento de intelectuais 
proibidos pelo Governo Militar como, por 
exemplo, Paulo Freire, Alfredo Moffatt e Felix 
Guattari, entre outros. Também eram estudadas 
práticas de saúde coletiva nas quais se rompia 
com modelos convencionais de atendimento. 
Talvez em função disso, muitos dos 
participantes desse estudo assumiram atividades 
nas quais ficavam a seu encargo a articulação e 
a gestão de políticas sociais em nível municipal, 
estadual e federal. O conhecimento mais 
acurado das especificidades do movimento 
estudantil da Psicologia no Rio Grande do Sul 
tem subsidiado reflexões críticas sobre os 
lugares, as interlocuções, as responsabilidades 
sociais e as práticas relativas à Psicologia, tendo 
em vista em diversos contextos históricos e 
políticos.  
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À luz da história do trabalho e da trajetória do 
ensino superior brasileiro, o estudo tem como 
objetivo analisar as transformações da realidade 
social na qual está inserido o professor de 
ensino superior. Contempla o surgimento do 
processo histórico e político do Capitalismo 
Acadêmico, paradigma da cultura atual que 
marca o cenário do ensino superior presente 
utilizando a elaboração teórica de alguns autores 
contemporâneos como Slaughter e Leslie, 
Boaventura dos Santos, Resende, Dubar, Minto, 
Libâneo entre outros. O trabalho descreve 
também os movimentos que estão presentes no 
contexto do capitalismo acadêmico, suas 
vantagens e desvantagens e a colonização do 
mercado da educação. Para Slaughter e Leslie, o 
movimento chamado de capitalismo acadêmico 
se resume no esforço do mercado institucional 
educacional e professoral para assegurar 
investimentos externos. As autoras apontam que 
as Instituições de Ensino Superior - IES 

passaram a fazer parte da era da competição 
institucional buscando parcerias e doações e 
vendendo produtos e serviços de empenho 
educacional. A educação superior focalizou o 
aumento da pesquisa e do desenvolvimento com 
propósito comercial. As autoras retratam 
também que as instituições e seus profissionais 
empregam suprimentos próprios de capital 
humano, aumentando sua renda como 
prestadores de serviços no setor privado, 
desempenhando funções como consultoria, 
auditorias, conferências, entre outras. As IES 
são conhecidas como maximizadoras de 
prestígio, sendo assim, o prestígio das IES e de 
seus coadjuvantes, claramente é a maior força 
motora por trás do capitalismo acadêmico. O 
recurso financeiro é importante porque propicia 
o retorno social para a pesquisa, que é a 
atividade que diferencia as instituições, 
conferindo prestígio. Porém, mais importante 
que isto, é fazer a marca como universidade 
geradora do conhecimento, dando preferência 
por aqueles que se dedicam às atividades que 
contribuem para a manutenção do destaque 
entre as universidades. No campo da crítica, 
segundo Slaughter e Leslie, alguns poucos 
acreditam que as universidades perderiam 
prestígio por seu envolvimento com o 
capitalismo acadêmico. Desta forma, a 
importância de auto-gerar recursos aumenta 
para que o prestígio dos empresários também 
aumente proporcionalmente. Aqueles que não 
conseguirem êxito na geração de recursos, 
conseqüentemente, terão menor prestígio. O 
professor universitário, que deveria ser 
estimulado pelo governo a aumentar seus 
conhecimentos e suas habilidades pedagógicas 
por meio destas parcerias, acaba por encontrar 
nelas mais um modo de ampliar sua renda e 
aumentar sua empregabilidade. Os 
pesquisadores e suas pesquisas passam a ser 
vistos como empreendedores subsidiados pelo 
Estado. No início do século XXI, Libâneo cita 
que as transformações técnico-científicas 
marcadas pelos progressos na comunicação e na 
informática, provocaram mudanças econômicas, 
sociais, políticas e culturais, afetando também 
as IES e o exercício profissional da docência. 
Na esfera econômica, o movimento mais 
importante foi a globalização dos mercados. 
Novas realidades do trabalho, suas tecnologias e 
sua nova forma de organização e produção 
incentivadas pela competitividade internacional 
modificaram sua configuração. Essa 
transformação social repercutiu nas IES e no 
trabalho dos professores, em grande parte pela 
subordinação da educação à economia e ao 
mercado, com a despreocupação sobre o destino 
social das pessoas. Portanto, a educação deixa 
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de ser um direito e transforma-se em um 
serviço, ou seja, em uma mercadoria. É possível 
notar que as transformações no mundo do 
trabalho, hoje, interferem na vida do docente 
universitário, do qual se exige em termos de 
qualificação para atender a nova demanda do 
mercado. Slaughter e Leslie descreveram que, 
na época da revolução industrial, as IES 
posicionavam-se entre o capital e o trabalho, 
protegendo-se da dura disciplina do mercado. 
Eram consideradas supremas e mantinham o 
monopólio dos graus mais avançados, o treino e 
o credenciamento de todos os profissionais, 
ficando isolada do mercado. A globalização 
mundial nos anos 80 acelerou o movimento das 
IES em direção ao mercado. A estrutura do 
trabalho acadêmico mudou em resposta à 
emergência do mercado global. Tornou-se 
notório que a padronização começou a 
transformar-se e o mercado passou a tratar as 
IES como outra organização qualquer. O 
aumento da competição global interagiu com as 
prioridades de gastos nacionais e de Estado, de 
modo que menos dinheiro do governo ficou 
disponibilizado para o custeio das IES públicas, 
sendo desviado para outras necessidades 
governamentais. Boaventura dos Santos 
ampliou essa discussão apontando que o cenário 
universitário se alterou nas últimas décadas por 
influência das políticas neoliberais promovidas 
pelo Banco Mundial e os documentos recentes 
da Organização Mundial do Comércio sobre 
educação seguem no mesmo sentido. A idéia é 
ambiciosa e assenta-se na premissa de que toda 
a atividade humana estrutura-se melhor se 
organizada como mercado, o que envolve a 
criação de empresas de serviços de professores, 
empresas de produção de materiais e textos e de 
empresas de avaliação dos alunos e de 
certificação. Envolve, sobretudo, a promoção do 
acesso ao conhecimento por meio de bancos de 
dados patenteados e, portanto, sujeitos ao 
pagamento de direitos autorais. Assim, as IES 
foram direcionadas ao capitalismo acadêmico 
pelas diretivas da política global e pelas 
mudanças na combinação de recursos públicos e 
privados. Nos dias atuais, as IES renderam-se às 
exigências do mercado. O trabalho acadêmico 
foi direcionado para a privatização do ensino 
superior brasileiro. Pode-se considerar que o 
universo das IES privadas foi sendo priorizado 
pelos dois últimos governos brasileiros 
(Fernando Henrique Cardoso e Luis Inácio Lula 
da Silva) em relação às IES públicas, como 
forma de desresponsabilizar o Estado pelo 
desenvolvimento educacional público de seus 
cidadãos. Ao mercantilizar a educação, as IES 
são transformadas e seus protagonistas (alunos e 
professores) também. Ao invés do mercado 

servir à sociedade, o mercado da educação 
passou a se servir dela. As IES públicas, 
principalmente as federais, tiveram sua força e 
autonomia diminuídas e compartilham um 
universo utilitário com o capitalismo 
acadêmico, atendendo a lógica do mercado 
disfarçada de produtora de novidades 
tecnológicas. Na opinião de Minto o controle 
público está sendo diluído em detrimento da 
influência do capital e a mercantilização da 
formação e da pesquisa é latente. O autor revela 
que o viés da relação entre o público e o privado 
na educação superior, “apenas expõe as mazelas 
desse processo de refuncionalização do Estado 
para o capital”. Nessa mesma linha, Resende 
cita que os cortes de recursos públicos forçam 
as instituições públicas a se descaracterizarem 
como públicas e gratuitas, ao buscarem outras 
fontes de financiamento: consultorias, 
convênios, ofertas de cursos pagos 
(principalmente no campo das especializações – 
pós-graduação lato-sensu) e associação com 
empresas, entre outros mecanismos de 
arrecadação financeira.  
Do exposto, nota-se que a educação perde o seu 
caráter de uma visão formativa mais plena e 
crítica e adquire uma perspectiva mais limitada 
de determinação da lógica de mercado, o que 
impõe tal condição aos trabalhadores que 
percebem a necessidade de se qualificar 
incessantemente para atender os requisitos 
definidos pela lógica do capitalismo. A noção 
de educação, portanto, vê-se sob pressão do que 
seria educar para o trabalho. Dubar afirma que 
cada geração constrói sua identidade social 
alicerçada pelas categorias herdadas da geração 
precedente, mas também por meio das 
“estratégias identitárias desenvolvidas nas 
instituições pelas quais os indivíduos passam e 
que eles contribuem para transformar 
realmente”. Segundo Hughes citado por Dubar 
“o mundo vivido do trabalho” não pode ser 
reduzido apenas às transações econômicas: 
trabalho X salário, ele “mobiliza a 
personalidade individual e a identidade social 
do sujeito, cristaliza suas esperanças e sua 
imagem de Si, engaja sua definição e seu 
reconhecimento social”. As identidades estão 
sempre em movimento. Hoje percebe-se que as 
antigas identidades vão sendo mescladas com as 
novas exigências da produção e da lógica e que 
essas contradições são combinadas com as 
novas tentativas de racionalização econômica e 
social. Dubar diz ainda que as identidades 
sociais e profissionais típicas são “construções 
sociais que implicam a interação entre 
trajetórias individuais e sistemas de emprego, de 
trabalho e de formação”. A conseqüência das 
necessidades humanas serem cada vez mais 
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regidas pelas leis do mercado acaba por acionar 
mecanismos que barram o processo de 
autonomia tanto institucional quanto individual. 
Os trabalhadores docentes fazem parte dessa 
realidade social, da “sociedade do 
conhecimento” que supervaloriza o trabalho 
como plataforma para o sucesso. O mercado 
exige dedicação total à carreira profissional para 
a manutenção da empregabilidade elevando as 
exigências da produtividade. Waters assinala 
que as publicações acadêmicas nesse ritmo 
tornaram-se “tarefas em série, como as peças 
que rolam pelas esteiras de uma linha de 
montagem” e a inovação está em baixa. Retrata 
a mecanização da universidade e a ênfase no 
produto por meio dessa metáfora: “estivemos 
mantendo o fogo aceso em todos os 
queimadores, e os potes estão fervendo; mas o 
que estamos cozinhando?”. A perspectiva 
contida nas mudanças históricas vividas no 
trabalho, do movimento de transformação das 
instituições de ensino superior brasileiras, assim 
como as reflexões críticas a respeito da 
realidade do capitalismo acadêmico concluem a 
metamorfose na construção da identidade 
profissional do professor de ensino superior 
diante dessa nova condição. Para Waters “a vida 
acadêmica é um chamado e não um emprego”. 
 
 

PRÁTICAS "PSI" NOS TEMPOS DA 
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Com o objetivo de resgatar uma importante 
contribuição crítica em relação às práticas psi 
nos anos em que imperava a ditadura militar no 
Brasil, recuperou-se o trabalho de Cecília 
Coimbra sobre as essas práticas nos tempos do 
"milagre econônimo". Articulando psicologia e 
história, a autora mostra como a psicologia da 
época, aliada com a ditadura, exercia práticas 
que serviam aos interesses estabelecidos. Neste 
trabalho, ela analisa a natureza da atuação 
política que se esconde sob as chamadas 
"práticas psi". Alerta-se, então, para a dimensão 
histórica e social de idéias e técnicas 
psicoterápicas que aparecem como isentas. Para 
isso, Cecília Coimbra faz uma análise 
institucional da psicanálise, do psicodrama e das 
terapias corporais, apontando o que elas têm 

instrumentalizado, bem como que outras 
instituições, dispositivos, modelos e 
subjetividades têm sido por elas fortalecidos e 
produzidos. Ao problematizar a crença da 
psicologia num sujeito de essência ou natureza, 
as modalidades psicoterapêuticas nos anos 70 
enfatizavam a intimização e a privatização de 
sujeitos, reiterando a ordem vigente e 
secundarizando as questões públicas e coletivas. 
Com um texto indignado e radical, Cecília, nos 
seus vários atravessamentos enquanto 
psicóloga, militante, historiadora, vai se 
colocando como uma pesquisadora articulada e 
implicada com as lutas que se travam dentro do 
seu tempo, sabendo do lugar que se ocupa na 
própria divisão social do trabalho, da qual se é 
um dos legitimadores. A proposta do trabalho é 
desconstruir e desnaturalizar práticas sociais. 
Não se pretende fazer a reconstrução de uma 
“determinada” memória histórica, mas de uma 
“outra”, sempre ocultada, sempre impedida de 
aparecer, sempre estigmatizada. Com um texto-
intervenção evidentemente atento às questões 
políticas que atravessam sua narrativa, a autora 
coloca como um elemento do seu trabalho uma 
militância guerreira em que se fica ao lado da 
vida, da afirmação, do instituinte, das 
implicações, da transversalidade, do processo de 
singularização e, portanto, rompe-se com o 
autoritarismo dos saberes oficiais, englobantes e 
totalizantes. Rompe-se com o território fechado 
da falta, da carência, do instituído, da 
neutralidade e dos regimes de verdade pré-
estabelecidos, fechados e hierarquizados. Neste 
paper, pensa-se a produção de subjetividades 
com enfoque guatarriano que a entende, 
segundo as própria palavras dele, não como 
coisa em si, essência imutável, mas como esta 
ou aquela subjetividade, dependendo de um 
agenciamento de enunciação produzi-la ou não. 
Ou seja, formas de pensar, sentir, perceber a si e 
ao mundo produzidas por diferentes dispositivos 
sociais, culturais, políticos, etc, existentes no 
mundo capitalístico. Pretende-se apontar então 
para a chamada cultura de massas ou “cultura 
mercadoria” como um dos elementos principais 
na produção dessas subjetividades capitalísticas, 
especificamente no Brasil dos anos 70. Nessa 
época, há uma acelerada urbanização e o 
crescente aumento das classes médias urbanas. 
E é especificamente nestas classes médias 
urbanas que esta pesquisa pretende identificar 
alguns processos de subjetivação. Após uma 
contextualização histórica na época do Brasil do 
Milagre, Cecília Coimbra principia sua análise 
com as práticas psicanalíticas, assinalando que 
modelos de subjetividade serviram e ainda 
servem as instituições nos anos 80 após as 
chamadas “crises”. Ambas, vinculadas à griffe 
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da IPA (International Psychoanalytical 
Association), são questionadas na década de 70 
pelo movimento dos psicólogos, principalmente 
os cariocas. Entretanto, quando esses “psi” 
começam a se autorizar psicanalistas, nos 
estabelecimentos, nos mais diferentes grupos 
que organizam, reproduzem as mesmas práticas 
que repudiam; instituem de forma tão religiosa 
quanto os chamados “oficiais” certos modelos, 
certos dogmas, certos sacerdócios. Dentre os 
exemplos, demonstrou-se o movimento 
lacaniano, assim como uma série de outros 
estabelecimentos “psi” no eixo Rio-São Paulo. 
Já as práticas psicodramáticas e as ligadas ao 
Movimento do Potencial Humano (rogerianas, 
gestaltistas e “neo-reichianas”), que ainda nos 
anos 70 pretenderam criticar a hegemonia 
psicanalítica e desenvolver “outras” formas de 
se pensar e fazer psicoterapia, também, em 
muitos casos, vão gradativamente sendo 
instituídas; tornam-se, com algumas exceções, 
instituições modelares e disciplinadoras como o 
“Santuário de Vesta”. Uma das vertentes que 
este trabalho percorre é a Análise Institucional 
Francesa. Uma das contribuições que esta 
perspectiva de trabalho traz é o do 
desocultamento e da desnaturalização dos 
diferentes equipamentos e instituições sociais 
que nos atravessam e de todo o instrumental 
fornecido pelos dispositivos criados por essa 
análise das instituições. Porém, a autora ressalta 
que não devemos utilizar a análise institucional 
como uma instituição, como um saber fechado, 
acabado e, portanto, portador de verdades 
dogmáticas e universais. Critica-se também os 
especialismos, pois a Análise Institucional 
postula a desnaturalização cotidiana da 
instituição especialismo, pois reproduz-se e 
reforça-se a divisão social do trabalho no 
mundo capitalístico, que tanto se critica nos 
discursos. Aqui não se quer ser uma espécie de 
“consciência dos outros”, como afirma Michel 
Foucault – papel muito desempenhado pelos 
intelectuais de esquerda que vêem reconhecido 
o seu direito de falar enquanto donos da verdade 
e da justiça. O objetivo é, então, pôr para 
funcionar agenciamentos que tenham força, no 
sentido de expandir outras formas de pensar 
uma genealogia de algumas práticas “psi” no 
Brasil. O que se pensa ser um trabalho coletivo 
é quando todos os que atuam no campo “psi” – 
e não só nele – e que em seu cotidiano forjam 
outras práticas, e faz parte desta sempre 
renovada luta contra as tendências sedutoras ao 
acomodamento e à naturalização, às facilidades 
e confortos do que se estabelece, se institui e 
tenta permanecer. Eduardo Pavlovsky, 
psicanalista e psicodramatista argentino exilado 
na década de 70, apresenta como “cumplicidade 

civil”, isto é, o modo como vai sendo elaborado 
o chamado “colaborador” nas ditaduras, “aquele 
que está ao nosso lado e nem sabe que pode 
chegar a colaborar, inclusive até a denunciar” 
“cumplicidade civil”, representada não só por 
muitos profissionais “psi” brasileiros, mas por 
grandes parcelas da população, é um dos fatores 
que mantêm todo e qualquer governo fascista, 
que sustentou intensamente as ditaduras latino-
americanas e que, ainda hoje, respalda a 
violência e as exclusões sociais que grassam em 
nosso país. A importância do resgate desse 
trabalho, então, está na sua contemporaneidade. 
Dado que, muitas vezes, muitos psicólogos 
ainda se colocam como guardiães da ordem, 
contribuindo na produção de subjetividades 
hegemônicas, e não a serviço de processos de 
singularização com suas novas formas pensar, 
sentir, perceber a si e ao mundo. É preciso 
sempre retornar a esta problemática, para não 
cairmos no mito da neutralidade científica e por 
entender que são as diferentes práticas que 
produzem neste mundo os saberes e sujeitos do 
conhecimento, bem como seus objetos - que não 
têm uma essência e existência em si. Neste 
trabalho, apontou-se como algumas práticas 
“psi”, nos anos 70, no Brasil, foram 
fundamentais para respaldar um regime 
autoritário e terrorista. E como, ainda hoje, 
muitas delas – embora não somente elas – 
continuam respaldando e fornecendo um caráter 
“científico” às mais diferentes exclusões sociais, 
nesses tempos de neoliberalismo em nível 
planetário. 
 
 

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
BRASILEIRA EM SEUS VINTE ANOS: O 

QUE ESTAMOS AJUDANDO A FAZER DE 
NÓS MESMOS? 
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Humberto Ribeiro Júnior 

humbertorj@gmail.com 
FDV – Faculdade de Direito –Vitória –E.S 

 
Muito se fala do movimento que formalizou a 
Constituição Federal do Brasil em 1988, mas 
talvez devamos nos perguntar o que restou dele 
– do movimento e mesmo da Constituição que 
se buscava – e o que temos hoje em 2008. Por 
isso, o presente trabalho se propõe a 
problematizar a história do movimento 
constituinte e da Constituição Federal de 1988 
até os dias atuais, vinte anos depois, procurando 
entender o processo histórico em que se deu a 
formalização dos direitos – especificamente 
aqueles denominados de fundamentais – até o 
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momento atual em que podemos perceber o 
desrespeito a essa mesma gama de direitos. 
Temos em mente, todavia, que trabalhar a nossa 
história deve ser entendido como uma 
ferramenta para construir o presente e não uma 
postulação de verdades históricas, tampouco um 
momento de nostalgia. Dessa forma, o primeiro 
passo deste trabalho – que entendemos ser um 
ensaio – é a tentativa de contextualizar o 
movimento da constituinte nos anos pretéritos a 
1988, movimento esse que veio a desembocar 
na formalização da Constituição da República 
Federativa do Brasil. Para não cairmos nos 
clássicos jargões históricos, preferimos 
trabalhar com diversas fontes, que unam a 
estética, a ética e a história: como filmes, 
músicas, textos que perpassem a época, ao lado 
dos denominados “fatos históricos”. Como uma 
ilustração, podemos citar um depoimento do 
Chico Buarque na época da redemocratização: 
"... agora nesse momento em que estou 
gravando essa entrevista estamos assistindo a 
um processo de liberação num setor da música 
(...). Mas não é para ficar grato, nem muito 
contente não. Tem é que ficar muito atento, 
porque nada impede que amanhã tudo isso volte 
ao estado em que estava." O segundo passo se 
revestirá da tentativa de problematizar o 
momento histórico do presente, pelo viés dos 
direitos e garantias fundamentais 
constitucionalizados e abandonados (remissão 
ao conceito de Giorgio Agamben quando este 
trata da relação de bando como a estrutura do 
Estado Soberano e o de a – bandono como a 
máxima da vida nua – matável e insacrificável). 
Devemos pensar essa questão a partir do estágio 
em que saímos “possíveis vencedores” de uma 
luta pela formalização constitucional de direitos 
como a liberdade de expressão, a dignidade da 
“pessoa humana”, direitos sociais referentes à 
jornada justa de trabalho, à saúde coletiva, ao 
estado de bem estar social garantido pelo 
Estado. Porém, ao contrário do que se possa 
imaginar, no mesmo processo, vemos tais 
direitos serem deixados de lado em meio ao 
desrespeito generalizado, à onda de intolerância 
– tolerância zero –, e ao Estado Penal, cada vez 
forte. Para compreender a passagem em tela 
pretendemos pensar, com Foucault, como em 
momentos históricos datados podem se dar 
determinadas configurações que tornam 
possíveis os fatos analisados.  Que tipos de 
relações de poder atravessam e, em um primeiro 
momento, tornam possível o surgimento de 
conjuntos discursivos como a Constituição 
Federal de 1988, em que temos como princípios 
fundamentais da República Federativa do Brasil 
a construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária, o pluralismo político, a dignidade, a 

erradicação da pobreza, marginalização e 
desigualdades sociais, o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação, a 
cidadania e a defesa da paz, entre outros 
princípios neste mesmo sentido. Então, por que, 
em um segundo momento, vinte anos depois, 
tais palavras nos soam tão distantes? Quais os 
processos de subjetivação que, construídos e 
mantidos, tornam as lutas um vazio e seus 
resultados uma promessa irresponsável (como 
dizem alguns juristas)? É importante pensar que 
os processos e os discursos que têm sua 
apoteose na promulgação da Constituição de 
1988 parecem ter perdido o fôlego logo em 
seguida a este momento, sendo atropelados 
pelos contra-discursos reacionários que, a partir 
de então, querem destruir as garantias 
fundamentais pelos meios institucionais da 
revogação dos institutos ou ainda pelos meios 
políticos extra-institucionais do desuso ou dos 
procedimentos hermenêuticos de bloqueio 
(tendo como exemplos as propostas de redução 
da maioridade penal, que surgem logo após a 
promulgação da carta constituinte, e a limitação 
das taxas de juros em 12% anuais, que passou 
anos bloqueada pela interpretação dos tribunais 
antes de sua revogação). Mas ao mesmo tempo 
podemos pensar: “o que estamos ajudando a 
fazer de nós mesmos?”. Sem deixar, assim, de 
nos inserir no momento histórico que 
presenciamos, mas pelo contrário, estar no 
exercício de inventar-se junto a ele. Neste 
sentido, podemos questionar os processos de 
subjetivação contemporânea lembrando que a 
sustentabilidade, e mesmo a aplicabilidade da 
lei (força da lei) não depende apenas de sua 
formalização, mas das relações de força que as 
sustentam e dos processos de subjetivação que 
as atravessam, abrindo espaço para uma outra 
força de lei (sem lei). É desta forma que 
podemos pensar com Foucault e Agamben as 
relações de poder atravessando o direito: a 
formulação das leis (1988) e a sua (não) 
aplicabilidade. Isso confirmaria a tese, portanto, 
de que uma das grandes falácias jurídicas é 
pensar que a formalização dos direitos equivale 
à garantia de tê-los efetivados no nosso dia-a-
dia. É, portanto, com vistas a pensar o que vem 
sendo feito com os direitos garantidos em nossa 
Constituição, problematizando a força da lei e a 
força de lei (sem lei) que buscaremos 
contextualizar o movimento histórico da 
constituinte no Brasil e analisar o que vem 
sendo feito vinte anos depois. Vale dizer que o 
ensaio em tela se constrói a partir de um projeto 
de extensão desenvolvido pelos autores na 
Faculdade de Direito de Vitória - FDV que se 
desenrolará durante três semestres 
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(inicialmente). Nele os autores trabalharão com 
filmes pré-selecionados e farão debates com 
leitura prévia de textos, junto aos alunos, 
procurando entender o movimento que 
desembocou na constituinte em 1988 (primeiro 
semestre), e priorizando os filmes longa e curta-
metragens, como a fonte estética que ajudará a 
entender este contexto. No semestre seguinte, 
será discutido o art. 5° da Constituição que 
discorre sobre os direitos e garantias 
fundamentais e no terceiro semestre será a vez 
dos direitos sociais topologicamente contidos no 

art. 6º e 7º mais especificamente este último (7º) 
que trata dos direitos ao trabalho digno. Em 
todas as etapas será buscado no cinema – 
algumas vezes com auxílio da literatura e da 
música – o ponto de partida para as discussões. 
Pretende-se apresentar e compartilhar essa 
experiência no grupo de trabalho do VIII 
Encontro Clio-Psyché em outubro, no mesmo 
mês em que a Constituição Federal do Brasil 
completa vinte anos.    
 

 
 

SESSÃO: HISTÓRIAS DA PSICOLOGIA À CAMINHO DA ESCOLA 
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Este trabalho tem o objetivo de analisar e 
investigar um projeto editorial pioneiro, voltado 
para a formação do professorado brasileiro, a 
Coleção “Bibliotheca de Educação”, dirigida e 
organizada por Manoel Bergstrom Lourenço 
Filho. Entre as décadas de 1920 e 1930 várias 
coleções foram publicadas com a intenção de 
atingir o professorado brasileiro, como: a 
“Coleção Pedagógica”, organizada por Paulo 
Maranhão, da editora F. Briguet (1929) e a 
Biblioteca Brasileira de Cultura”, dirigida por 
Alceu Amoroso Lima, da Civilização Brasileira 
(1933). A necessidade de formação profissional 
do professorado, de dispor e organizar 
conteúdos específicos de didática, biologia 
educacional, sociologia educacional e 
psicologia, fazia com que a produção de livros 
se tornasse um projeto viável, lucrativo para as 
editoras e um projeto de intervenção político-
pedagógico para os educadores da chamada 
pedagogia nova. Uma “nova” pedagogia, uma 
“nova” cultura, um “novo” saber pedagógico 
para um “novo” leitor: o professor. O livro se 
revestiria, nessa ótica, de um novo papel: 
portador de uma missão educativa. No 
cruzamento desses projetos, a Weisflog 
Irmãos/Melhoramentos, editora que se dedicava 
a publicar livros escolares e cartilhas, organiza e 
lança uma coleção, sob a direção de Lourenço 
Filho, a partir de 1927, denominada “Biblioteca 
de Educação”. Composta por publicações 
originais de autores brasileiros e traduções, essa 
coleção, no âmbito dos dispositivos de 

circulação, penetração e transformação do 
ideário escolanovista, buscava um leitor 
específico: o educador brasileiro. Com isso, 
espera-se conhecer mais profundamente uma 
das contribuições da psicologia para a educação, 
que visam à formação de uma “cultura 
pedagógica” sobre a criança, especialmente nas 
décadas de 1920 e 1930. Dessa maneira, 
buscou-se trazer à tona, por intermédio da 
análise de duas obras selecionadas: A lei 
biogenética e a escola ativa, de Adolphe 
Ferriére, e Testes ABC para verificação da 
maturidade necessária à aprendizagem da 
leitura e da escrita, de Manoel Bergstrom 
Lourenço Filho, as teorias e as formulações 
pedagógicas, oriundas de um conhecimento 
psicológico que, possivelmente, contribuíram, 
naquele momento, para sustentar, informar e 
engendrar uma concepção de criança. Tudo 
indica que as formulações apresentadas por 
Ferriére e Lourenço Filho, em nome da 
pedagogia nova, foram ancoradas 
principalmente nos conhecimentos da psicologia 
experimental. Com isto, é possível constatar 
que, ao “distribuir” os alunos na rede pública de 
ensino, a partir de suas aptidões, esse 
pensamento legitimava, cientificamente, as 
“divisões” das crianças na sala de aula, 
homogeneizando as referências sociais. As 
indicações sobre o termo aptidão, via de regra, 
caracterizavam-se por uma abordagem 
naturalista, isto é, a criança já nasceria com uma 
“inclinação”. Os testes deveriam fornecer, trazer 
à tona, as aptidões do indivíduo, as capacidades 
e a inteligência, distribuindo-os assim nas 
classes escolares. Nessa direção se situaria a 
necessidade da escola utilizar a mensuração, na 
tentativa de “rastrear e localizar” as capacidades 
e aptidões dos alunos. Com isto, o processo 
escolar garantiria um caminho seguro, dirigido 
ao processo de socialização do aluno. Há uma 
sintonia no que tange ao referencial teórico que 
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é afirmado pelos autores: a psicologia de caráter 
experimental, que reporta, invariavelmente, a 
uma concepção funcionalista de aprendizagem: 
a que é útil ao processo de adaptação da criança 
ao meio social. Dessa forma, pode-se afirmar 
que os “novos” saberes e as “novas” práticas 
escolares, apoiados na psicologia diferencial, 
inscreveram-se como estratégia de configuração 
da criança na sociedade: a reduzida condição de 
escolar. Essas idéias, dirigidas aos professores 
brasileiros, expressas em um dispositivo 
estratégico, tornaram-se constitutivas de um 
pensamento pedagógico, estabelecendo práticas 
e disseminando fazeres, enfim, trazendo uma 
“nova” formulação de criança e, 
consequentemente, de sua educação. Essas 
obras indicam que as formulações propostas 
nesses discursos trazem uma perspectiva de 
aprendizagem que, via de regra, subordina a 
criança a uma perspectiva psicométrica, 
destacando a escola como instituição 
socializadora. Por isso, é possível entender a 
ênfase na racionalização dos processos 
pedagógicos, apresentada por Lourenço Filho. 
Pode-se dizer que por trás dessa racionalização 
haveria, naquele momento, a tarefa de organizar 
e controlar os processos de aprendizagem 
escolar, submetendo tanto o professor quanto o 
aluno a uma expropriação gradativa dos saberes 
e conhecimentos, pois não se trataria de 
transmitir, nem de aprender, mas de mensurar e 
quantificar, com vistas à racionalização, idéia 
cara aos ideólogos das “novas” concepções de 
administração da indústria então nascente. É 
inegável a escola nova trouxe inúmeras 
contribuições para o terreno educacional. Ao 
chamar a atenção para a criança, para sua 
capacidade cognitiva, enfim, para a 
singularidade dos processos de desenvolvimento 
e aprendizagem infantil, sistematizou e 
inscreveu os saberes escolares em uma 
concepção tingida por determinadas concepções 
científicas. Se, inicialmente, as referências 
inovadoras sobre a criança e suas necessidades 
grassavam os estudos investigativos, no 
momento posterior deram lugar a um tipo de 
intervenção que transpôs os processos escolares, 
ou melhor, converteram-se em imposições para 
a sociedade, configurando um ideário sobre a 
criança, reduzindo-a à condição de escolar. Ao 
apanhar alguns registros desse pensamento, que 
pretendia romper com um “passado” sobre a 
criança e seus processos de escolarização, é 
possível perceber que, nesse percurso, as idéias 
que se tornaram hegemônicas, ao fim e ao cabo, 
estabeleceram uma continuidade, ao manter o 
campo de conhecimento sobre a criança 
subordinado à aferição, ao recorte estatístico e à 
psicometria. Frente a isto, há evidências de que 

o conhecimento da psicologia experimental, 
proposto nessas obras, posiciona-se favorável 
aos mecanismos de adaptação social, 
legitimados por procedimentos psicotécnicos 
que, em nome da ciência, foram divulgados e 
veiculados aos educadores brasileiros. Ao 
operar com a análise do material presente 
nessa coleção, pude apreender e situar as 
formulações dirigidas à criança pela 
psicologia experimental.Essas investigações 
permitiram-me concluir que, vistas sob o 
ângulo da análise aqui realizada, posso inferir 
que a condição de escolar atribuída à criança 
circunscreve uma idéia que sanciona a escola 
como um espaço no qual os processos de 
aprendizagem da criança são subordinados a 
uma avaliação de suas capacidades pela via 
da psicometria.E mais, a obra central da 
escola (os processos de aquisição do 
conhecimento, de aprendizagem do ler e do 
escrever, para todas as crianças) coloca-se em 
um plano secundário nos discursos de autores 
como Lourenço Filho e Ferrière. Pode-se 
observar que a preocupação maior, 
explicitada nas duas obras analisadas, dirige-
se à necessidade de constituir o espaço 
escolar como um lugar de ajustamento, de 
disciplina e de transmissão de valores 
sociais.Por isso, tudo indica que a “escola 
nova”, no início proclamada a “guardiã da 
criança”, no correr de sua implementação, nos 
sistemas públicos de ensino no Brasil, volta-
se “contra” a criança, à medida que promove, 
sob a batuta da psicologia experimental, “uma 
diáspora” dos processos investigativos sobre 
ela, a criança. 
 
 

REDE DE PROTEÇÃO AO EDUCANDO 
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O presente trabalho visa retratar a inserção dos 
psicólogos na Secretaria Municipal de Educação 
do Rio de Janeiro, a partir do ano de 2007, 
dentro do Projeto Rede de Proteção ao 
Educando (RPE), especificamente na área da 
10ª CRE, que abrange os bairros de: Santa Cruz, 
Sepetiba, Guaratiba e Paciência. Essa região 
pode ser caracterizada pelo baixo Índice 
Desenvolvimento Humano (IDH), onde na 
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década de 80 iniciou-se um processo de 
urbanização acelerada, ou melhor, favelização, 
com a construção de vários conjuntos 
habitacionais e a ocupação desordenada de 
terras por imigrantes das regiões Norte e 
Nordeste do nosso país e provenientes de outras 
favelas da cidade. Uma região que era 
considerada até então como zona rural. Em 
vinte anos, o crescimento foi tanto, que, hoje, a 
10ª CRE abrange cerca de 155 unidades 
escolares. 
Para dar início a essa análise, é importante 
contextualizar politicamente as relações entre as 
Secretarias de Saúde, Assistência Social e 
Educação, e a conseqüente nomeação dos 
Psicólogos na Educação dentro do Projeto RPE, 
projeto macrofuncional entre as Secretarias 
Municipais de Educação e Assistência Social, 
onde os Psicólogos, que haviam feito um 
concurso para a Secretaria Municipal de Saúde, 
e foram nomeados para a Secretaria de 
Educação, num primeiro momento, foram 
lotados nos Centros de Referência em 
Assistência Social (CRAS) e Pólos de 
Atendimento Extra-escolar (PAEE). 
Enfatizando, que na área da 10ª CRE e 10ª 
CAS, a equipe da RPE é formada por sete 
psicólogos e apenas duas assistentes sociais, 
portanto não havendo o desenvolvimento de 
ações conjuntas entre essas duas categorias de 
técnicos. Vários foram os impasses e falta de 
acolhimento dos profissionais psicólogos, tanto 
dentro da própria Secretaria de Educação quanto 
na Secretaria de Assistência Social. O 
sentimento dos Psicólogos de não 
pertencimento perpassava nas duas Secretarias, 
agravado pela falta de um Projeto de Ação da 
própria RPE. Após esse primeiro momento de 
“choque” e lotação totalmente equivocada, 
restava a esses profissionais se apropriarem de 
seu espaço na Educação, dentro das próprias 
unidades escolares e a partir daí dar visibilidade 
e valorização ao seu trabalho, enfim, dando 
corpo, através de suas ações, a um Projeto 
propriamente dito da Rede de Proteção ao 
Educando. Inicialmente articulações internas 
foram feitas com as próprias unidades escolares, 
através de suas direções, coordenações e corpo 
docente. Articulações externas, paulatinamente 
foram sendo criadas, com a Secretaria de Saúde 
(Saúde Mental e Programa Saúde Escolar) 
através da participação efetiva nos Fóruns de 
Saúde Mental e encontros com responsáveis 
pelo Programa Saúde Escolar, Secretaria de 
Esportes e Lazer, Conselho Tutelar, 
participação efetiva em encontros de educação, 
ONGs entre outros. Num segundo momento, 
nos voltamos para uma articulação interna, 
dentro da própria DED/CRE (Divisão de 

Educação), onde a interlocução com o Instituto 
Helena Antipoff, Saúde Escolar, Pólos de 
Atendimento Extra-Escolar, CRAS 
etc.,começava a se efetivar, delimitando e 
tentando garantir um espaço para os 
profissionais Psi na Educação. Que Psicologia é 
essa? Uma Psicologia de desconstrução de 
estereótipos em relação à práxis do psicólogo 
nos diversos espaços, de questionamento da 
atuação do Psicólogo, mais especificamente no 
espaço escolar, e da construção de uma nova 
identidade Psi dentro da Educação. Nosso 
primeiro foco é alterar o olhar de exclusão sobre 
os alunos, possibilitando uma nova inserção dos 
mesmos no contexto escolar, desculpabilizando 
o aluno e a família pelo fracasso escolar, 
trazendo a cada um (escola, aluno e família), a 
responsabilidade neste processo tendencioso e 
quase cristalizado de culpabilizar a um ou outro. 
Entendemos que a co-responsabilidade deve 
estar presente ao longo de todo o processo de 
escolarização, envolvendo todos os atores, 
protagonistas ou coadjuvantes. Imprimindo uma 
nova visão sob as condições de aprendizagem e 
socialização do aluno, buscando ampliar os 
dispositivos e fortalecer na prática, os recursos 
existentes tanto pelo corpo docente quanto pelas 
equipes gestoras, levantando questionamentos 
antes nunca elaborados ou ignorados nos 
bastidores da Educação. O segundo foco é a 
desconstrução da idéia de Psicologia Clínica no 
espaço escolar, coletivizando as demandas e 
priorizando o trabalho em grupo, tendo um 
olhar institucional para as questões que 
aparecem como demanda. Dentro dessa mesma 
perspectiva, entendemos que para realizarmos 
um trabalho dentro da escola, temos que 
construir um espaço de reflexão da prática 
profissional, privilegiando a atuação junto ao 
corpo docente e à equipe gestora das unidades 
escolares, trazendo questionamentos e reflexões 
sobre o processo de escolarização das crianças e 
os inúmeros atravessamentos sociais presentes 
na escola. O terceiro foco é o de construir uma 
verdadeira Rede de articulações entre a 
Educação e as diversas Secretarias dentro do 
próprio Governo, possibilitando um olhar 
holístico do aluno e suas famílias, agilizando os 
atendimentos na saúde e nos diversos serviços 
de apoio. Para atingir os objetivos propostos 
pela equipe, ou seja, os focos sinalizados acima, 
alguns instrumentos estão sendo desenvolvidos, 
outros adaptados à realidade da demanda, 
ressaltando que os mesmos são freqüentemente 
reavaliados e modificados quando necessários. 
A participação efetiva nos dispositivos escolares 
(Centro de Estudos, Conselho de Classe etc), 
dinâmicas de grupo e o desenvolvimento de 
vários projetos com alunos e familiares, 
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envolvendo também, toda a comunidade 
escolar, sempre visando o protagonismo e o 
empoderamento desses alunos, trabalhando as 
demandas de suas famílias e entendendo-as em 
seus contextos particulares, buscando em seus 
próprios universos, a riqueza das respostas 
possíveis encontradas pelos grupos familiares. 
O grupo, objeto de nossa intervenção, está 
inserido em um espaço privilegiado, que possui 
funções que vão além da produção e reprodução 
do conhecimento, que é a ESCOLA. Espaço 
onde fenômenos psicológicos (resiliência, 
autopercepção etc.) são passíveis de serem 
construídos e promovidos através de estratégias 
que valorizem e que possam ser inseridas no 
cotidiano desses alunos. Nosso trabalho está 
apenas começando, mas hoje já existe a 
perspectiva de desenvolvimento de uma 
Psicologia que com o seu olhar, levanta 
questionamentos, problematiza, esclarece os 
impasses travados e cristalizados na educação, 
provoca um mal estar necessário para que novos 
cenários possam ser compostos e que seus 
atores se apropriem e tenham a certeza de seu 
papel dentro desse grande scritp, cujo tema é a 
EDUCAÇÃO. 
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Atualmente o ensino de psicologia é obrigatório 
nos cursos de formação de professores, com os 
nomes mais diversos: Psicologia da Educação, 
Psicologia e Educação, Psicologia na Educação, 
dentre outros. As expectativas manifestadas 
pelos alunos, em geral, são relativas à aquisição 
de um auto-conhecimento para saberem lidar 
melhor com o outro, ou seja, com o aluno em 
sala de aula. Estas expectativas não são 
estranhas se formos observar um dos principais 
pólos de construção deste imaginário acerca da 
relação entre a psicologia e a educação no 
Brasil. Para tal, viajamos até a década de trinta 
do século XX, tomando como principais 
personagens Lourenço Filho e o Instituto de 
Educação do Rio de Janeiro (IERJ). Marta 
Carvalho aponta que, no final da década de 
1920 e início de 1930, no Brasil, havia uma 
disputa do “estatuto de pedagogia nova ou 
ativa” entre o ensino intuitivo e a pedagogia da 
Escola Nova. Em defesa do modelo escolar 
paulista, contra o movimento escolanovista, 

João Toledo, “figura de larga circulação e de 
grande prestígio nos meios educacionais no 
Estado de São Paulo”, lança, em janeiro de 
1930, seu livro Didática, que se constitui como 
um “manual de pedagogia recheado de 
preceitos minudentemente práticos e de roteiros 
de lições”, propondo-se “como didática 
especial das disciplinas que compõem os 
programas das escolas primárias”. Alguns 
meses depois do lançamento de Didática, 
Lourenço Filho lançaria Introdução ao Estudo 
da Escola Nova, marcando posição contrária a 
João Toledo através de críticas às lições modelo. 
Segundo Marta Carvalho, Introdução ao Estudo 
da Escola Nova é lançado como peça central da 
coleção Biblioteca de Educação, organizada por 
Lourenço Filho, demarcando que “não se trata 
mais de fornecer ao professor roteiros ou 
modelos de lições, como no livro de João 
Toledo, mas um repertório de saberes 
autorizados, destinados a fundamentar a sua 
prática”. Dentro de um quadro em que um novo 
discurso pedagógico começa a entrar em cena 
no lugar das proposições do ensino intuitivo – 
que balizaram as “práticas docentes e as 
políticas de institucionalização da escola 
primária no Estado de São Paulo” –, Carvalho 
descreve o livro de João Toledo como “índices 
de permanência ou ruínas de estratégias 
historicamente datadas de organização do 
campo da pedagogia”. A pedagogia da escola 
nova, numa nova configuração de forças 
emergente, reivindica para si o estatuto do novo, 
concedendo às demais práticas pedagógicas o 
título de “velha pedagogia”. É neste cenário que 
Lourenço Filho constrói a crítica à didática e à 
metodologia, anteriormente referidas, 
justificando a criação da seção de Matérias de 
Ensino no IERJ e, é neste mesmo cenário que 
constrói sua repetida crítica às lições modelo, 
concedendo ao IERJ um estatuto diferenciado 
de consolidação de um novo discurso 
pedagógico, detentor das “perfeitas condições” 
para disciplinar e apurar experiências anteriores. 
O IERJ, criado em 1932, era um complexo 
educacional que trazia em seu conjunto uma 
Escola de Professores de nível superior, uma 
Escola Secundária, uma Escola Primária e um 
Jardim de Infância. As três últimas deveriam 
servir de Escolas de Demonstração e Prática de 
Ensino para as professorandas da primeira. Na 
proposta curricular destas Escolas, a Escola 
Primária do Instituto de Educação (EPIE) torna-
se figura central na formação de professores, 
pois, ao mesmo tempo, conduz e é conduzida no 
sentido de proporcionar elementos para novas 
práticas de formação e atuação docente. Os 
períodos letivos da Escola de Professores eram 
dispostos em trimestres ao longo de dois anos, 
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suas matérias organizadas em seções e estas em 
cursos fundamentais, cursos de aplicação, e 
cursos intermediários. Os cursos 
intermediários, presentes no final do primeiro 
ano e início do segundo, destinavam-se às 
matérias específicas de conteúdo profissional e, 
segundo Lourenço Filho, deveriam fazer a 
“ligação da parte teórica à parte 
essencialmente prática do ensino (...) pelos 
quais os princípios da teoria e os problemas da 
prática são considerados ao mesmo tempo”. 
Nesta consideração entre teoria e prática, seriam 
estudadas as matérias do ensino primário 
concentradas na seção de Matérias de Ensino. 
Mas, uma vez que as diretrizes de trabalho do 
IERJ deveriam estar voltadas para a formação 
profissional, todas as atividades ali realizadas 
tomariam como parâmetro a seção de Prática de 
Ensino que, segundo Anísio Teixeira, deveria 
ser o “eixo central” da “preparação 
profissional do professor”, “a que se devem 
subordinar, e a que devem servir, todos os 
demais cursos do programa”. A seção de 
Prática, no entanto, deveria estar estreitamente 
articulada com a seção de Matérias de Ensino 
sob a justificativa de que, segundo Anísio 
Teixeira, os principais problemas apresentados 
pelas escolas normais eram relativos, “todos 
eles, intimamente, ao problema das ‘relações 
entre o ensino das matérias e a prática do 
ensino’”. Desta forma, uma escola normal 
deveria possuir uma “unidade de fim” em seus 
cursos. A EPIE ocupava lugar fundamental na 
organização das seções de Prática e Matérias. A 
relação da Escola de Professores e da Escola 
Primária se estabelecia através do professor-
chefe da seção de Prática e pelos professores 
assistentes da Escola de Professores que eram 
provenientes da Escola Primária. As professoras 
desta mantinham uma prática efetiva de 
integração das duas Escolas, seja participando 
da elaboração de testes em colaboração com o 
Instituto de Pesquisas Educacionais, seja para 
elaboração de questionários e inquéritos para a 
seção de Prática, seja recebendo alunas-mestres 
através da seção de Matérias para execução da 
Prática de Ensino. Desta forma, o 
estabelecimento de uma boa relação entre teoria 
e prática se pautava na relação estreita entre as 
professoras da Escola Primária e as 
professorandas da Escola de Professores, 
propiciando um momento de Prática de Ensino 
na formação de professoras primárias que 
contribuía, nas palavras de Lourenço Filho, para 
o “discernimento entre o real e o ideal, entre a 
teoria perfeita e a prática imediatamente 
possível e conveniente”. Para Lourenço Filho, 
no entanto, a Prática de Ensino jamais poderia 
se realizar através de “cópia de situações 

feitas”, uma vez que “tantas e tão complexas 
são as ‘variáveis’ que a compõem”, isto é, tudo 
que atua sobre a criança, inclusive a ação do 
professor. Desta forma, “ao invés de fórmulas 
feitas, de receitinhas, de ‘aulas-modelo’, 
teremos que oferecer oportunidades para que se 
criem, se fortaleçam e se esclareçam as atitudes 
necessárias ao verdadeiro professor, como 
pessoa capaz de compreender as situações, de 
transformá-las, de nelas influir de forma mais 
harmônica e produtiva”. Aqui observamos um 
deslocamento da noção de aprendizagem: ao 
invés de se constituir como algo que vem de 
fora, como algo externo ao sujeito do 
conhecimento, a aprendizagem deve se dar 
como uma produção inerente ao próprio sujeito. 
A Prática de Ensino deveria possibilitar ao 
futuro professor a busca por uma ação 
continuada que fosse, segundo Lourenço Filho, 
“realmente educativa, bem planejada e 
metodicamente exercida”, oferecendo ao futuro 
professor primário subsídios que o fizessem 
transformar e conduzir situações em um 
determinado sentido, de acordo com a situação 
surgida no momento da prática. Desta forma, 
neste professor “há que se ensejar a criação e o 
fortalecimento de atitudes mentais, sociais e 
morais”, uma vez que “um educador, 
ineducado, mais desencaminhará que conduzirá 
as crianças aos objetivos que pretenda, e 
mesmo quando os pretenda elevados”. Segundo 
Lourenço Filho, “sem mudança porém da 
mentalidade do professor e sem compreensão 
da nova psicologia do comportamento” a 
implementação da escola ativa se tornava um 
equívoco. Lourenço Filho acreditava dispor de 
meios para formar esta nova mentalidade, 
especialmente através de dois aspectos que a 
Prática de Ensino poderia desenvolver no futuro 
professor: atitude e auto-crítica. O 
desenvolvimento de uma capacidade de olhar 
para si e a idéia de constituir uma interioridade 
nos sujeitos da aprendizagem – neste caso, as 
professorandas – através das contribuições da 
psicologia, seriam os meios aos quais Lourenço 
Filho se refere. Para Lourenço Filho, não apenas 
“no próprio íntimo da criança” se objetivada a 
criação de certos “conceitos de valor”, mas 
também nos alunos que realizavam a formação 
de professores, uma vez que estes, mais tarde, 
educariam as crianças sob novos moldes. Como 
o próprio Lourenço Filho ressaltava, 
implementar a escola ativa “envolveria 
transformações de tal monta”, pois, “para 
realizá-la, seria necessário mudar a 
mentalidade do professorado, promovendo uma 
nova cultura pedagógica”. Esta mudança de 
mentalidade se realizaria com a colaboração de 
certas concepções de psicologia, e estas 
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estariam presentes nos cursos do Instituto de 
Educação do Rio de Janeiro, local, segundo 
Lourenço Filho, detentor das “perfeitas 
condições” para realização de uma reforma nas 
escolas primárias pela reforma do 
professorado. A periodização deste trabalho traz 
como pontos de referência a gestão de Lourenço 
Filho na Direção Geral do Instituto de Educação 
e a gestão de Anísio Teixeira na Diretoria Geral 
da Instrução Pública do Distrito Federal, âmbito 
da criação e consolidação das práticas de 
formação de professores no IERJ (1932-1938). 
O corpo documental constitui-se, 
principalmente, a partir de três conjuntos de 
fontes presentes nos Arquivos Lourenço Filho e 
Anísio Teixeira, ambos do CPDOC/FGV, e no 
Arquivo do IERJ, especialmente os Ofícios do 
Diretor Geral do Instituto e os Ofícios da 
Diretora da Escola Primária. 
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Sexo, gênero e sexualidade são questões 
identitárias de grande complexidade e cuja 
naturalização se encontra profundamente 
culturalmente enraizada. Estes três aspectos 
profundos da identidade do sujeito se sustentam 
sobre uma lógica metafísica e dicotômica que 
segue o seguinte padrão e hierarquia: 
Masculino/feminino e 
Heterossexual/homossexual. O discurso que 
perpassa tal lógica implica, necessariamente, 
que um elemento esteja sempre subjugado a 
outro dominante, e cria sanções relativas a esses 
elementos recalcados. A normatividade que 
atravessa essas identidades gera um movimento 
discriminatório que sempre se dá a partir da 
identidade dominante, conseqüentemente 
constituindo tudo aquilo que não se encontra 
circunscrito nessa identidade como aquilo que 
lhe falta, que não o é; o feminino é tudo aquilo 
que o masculino não é, assim como a 
homossexualidade é aquilo que não há na 
heterossexualidade. O referencial identitário 
sempre parte do que é hierarquicamente 
dominante, e o que não o é sempre se encontra 

definido como a falta, a ausência daquilo que 
constitui essas identidades. 
Thomas Laqueur, em seu livro Making sex: 
Body and gender from the Greeks to Freud 
apresenta uma detalhada história da criação do 
sexo e explica que, até o século XVIII, os sexos 
não eram dicotomias opositoras, mas sim 
versões verticalmente e hierarquicamente 
organizadas de um único sexo. O feminino 
ainda se encontrava subjugado ao masculino, 
era visto como uma versão invertida e inferior 
do mesmo, mas o autor argumenta que nessa 
época, além do orgasmo feminino ser visto 
como importante fator no processo de 
fecundação, o gênero era visto como uma 
característica primária, mais “real” do que o 
sexo. A inversão dessa lógica se deu a partir do 
século XIX, quando, através de estudos na área 
da medicina e de mudanças sócio-políticas, os 
sexos se dividiram em dois, plenamente 
opositores e completamente diferentes um do 
outro. Essa mudança não alterou apenas um 
construto científico, como também o modo de 
inserção dos sujeitos generificados como 
masculinos ou femininos no contexto social 
vigente. A partir do momento em que se 
entende ambos sexo e gênero como construções 
sociais, também é possível desconstruir não só a 
naturalização do gênero, como também a do 
sexo, de modo que ambos os conceitos acabam 
por se atravessar, se misturar. De acordo com 
Berenice Bento em A reinvenção do corpo: 
Sexualidade e gênero na experiência 
transexual, a referência biológica de sexo 
também sofre crítica sociológica. São construtos 
que se interpelam não apenas numa concepção 
dualística de causa e conseqüência, mas sim 
enquanto invenções sociais que estão 
indissociadas em sua gênese, e que colaboram, 
simultaneamente, para sua legitimação. 
Foucault, em seu livro The History of sexuality: 
Volume I: An Introduction apresenta a noção de 
Biopoder, uma tecnologia do poder, onde os 
corpos são atravessados por um controle que os 
regula, poder este legitimizado não somente, 
mas em grande parte, pelo saber médico. 
Quando se fala de sexo e gênero, geralmente 
tem-se algum espaço de flexibilização para a 
noção de gênero, para críticas acerca de como 
as relações entre masculino e feminino são 
construídas, mas o conceito de sexo se mantém 
inatingível, natural – é uma verdade biológica, e 
portanto, inquestionável. Não há espaço para 
repensar a própria definição de masculino e 
feminino enquanto política, social; essas 
características do sexo se omitem, permitindo 
que o mesmo ganhe teor ahistórico, ideológico. 
A lógica destes dispositivos se explica em si 
mesma, tornando-os impermeáveis a qualquer 
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crítica. Atualmente, as identidades se encontram 
em processo de flexibilização, de fluidez. Essa 
maior liberdade identitária pode ser justamente 
o que leva os sujeitos a se apegarem tão 
firmemente aos conceitos de sexo, gênero e 
sexualidade (especialmente o sexo) como 
permanentes e imutáveis – afinal, não se 
considera absurdo um sujeito deixar de ser 
camelô e virar um apresentador de TV com um 
salário gordo; no máximo, há reações de 
surpresa, ou nesse caso, aprovação. A 
identidade desse sujeito mudou de forma 
considerável, mas não se vê isso como uma 
impossibilidade. O transitar entre identidades na 
contemporaneidade é visto, em vários níveis, 
como algo possível. Quando se pensa no 
conceito de sexo, gênero e sexualidade, no 
entanto, depara-se com um aspecto cristalizado 
da identidade do sujeito: não se espera que 
sejam aspectos mutáveis, e constituem parte 
absoluta da identificação do sujeito por 
terceiros, e em geral, por si mesmo também. 
Quando se fala de sexo isso se torna ainda mais 
claro, uma vez que justamente por se tratar de 
um dispositivo biológico, ganha caráter 
definitivo. Essas construções bio-sócio-
históricas acerca do sexo, gênero e sexualidade 
se traduzem também nos meios de ensino. Nas 
instituições escolares, a reprodução dos modelos 
sociais vigentes talvez se apresente com ainda 
maior clareza, uma vez que se trata de 
instituições reguladoras, muitas vezes 
reprodutoras de um completo modelo panóptico, 
onde as prescrições e proscrições sociais se 
evidenciam com maior força e concretude. 
Guacira Lopes Louro, no livro O corpo 
educado: Pedagogias da sexualidade apresenta 
o comentário feito por Philip R. D. Corrigan no 
artigo The making of the boy: meditations on 
what grammar school did with, to, and for my 
body sobre suas experiências na escola, onde o 
mesmo descreve seu sofrimento em ter que se 
adequar a normas com as quais não se sentia 
confortável. O autor descreve o investimento 
que era feito nos corpos e sobre os corpos, no 
caso dos meninos, visando a produção de uma 
masculinidade e disciplina na forma de 
legitimação da violência de meninos mais 
velhos sobre meninos mais novos (e.g. trote), no 
esporte, no seu consentimento em geral. Em 
contrapartida, Louro afirma, a partir de suas 
próprias experiências escolares, que as meninas 
eram ensinadas a agirem de maneira oposta aos 
meninos. A heterossexualidade também é 
imprescindível para definir o homem ‘de 
verdade’ e a mulher ‘de verdade’. Essa lógica 
acompanha uma rejeição da homossexualidade, 
e não distingue sexo de sexualidade. Ocorre 
uma mistura no entendimento de identidade de 

sexo/gênero e desejo, orientação sexual. A 
sexualidade poderia tornar um sujeito 
‘mais/menos homem’ ou ‘mais/menos mulher’ 
de acordo com essa classificação normativa, 
mesmo que se trate de esferas identitárias 
diferentes, e mesmo que a própria definição 
biológica de sexo diga respeito a características 
unicamente fisiológicas. Trata-se de um 
paradoxo identitário, que revela não só uma 
inconsistência lógica naquilo que se pensa como 
sistema natural e infalível, mas também a 
existência de questões sócio-políticas nas 
próprias bases das definições de sexo, gênero e 
sexualidade. 
Ao mesmo tempo, no entanto, em que as 
identidades normativas rejeitam as 
‘alternativas’, elas necessitam destas para se 
afirmarem enquanto hierarquicamente 
superiores, enquanto desejáveis, e só podem 
existir mediante essa tensão entre 
dominante/subjugado. Por outro lado, as 
identidades ‘alternativas’ também evidenciam a 
verdadeira fluidez identitária existente, o que é 
percebido como desestabilizador e ‘perigoso’. 
Judith Butler, em seu livro Problemas de 
gênero: Feminismo e subversão da identidade 
apresenta a noção de “performatividade de 
gênero”, e demonstra que um mesmo corpo 
pode tanto ser significado como masculino 
quanto como feminino, e que a “performance” 
pode tanto reforçar quanto subverter o molde 
normativo da heterossexualidade compulsória. 
A noção de “performatividade” difere da noção 
de “performance” pois a primeira seria um ato 
inconsciente, contínuo e ideologicamente 
compulsório, enquanto a segunda seria uma 
escolha feita pelo indivíduo, um ato. Além 
disso, a homossexualidade é vista como uma 
‘cópia’ do suposto ‘original’ que seria a 
heterossexualidade, quando na verdade ambas 
seriam uma tentativa de se adequar a uma 
norma heterossexual inatingível. A escola, no 
entanto, não atua apenas na esfera daquilo que é 
sexualizado mas também promove um 
movimento na direção de uma dessexualização 
de seu ambiente. Enquanto a mídia bombardeia 
as crianças e os adolescentes com mensagens 
que incentivam a sexualidade, a apresentação de 
um corpo sexualmente desejável, a escola 
tradicional tenta desviar o interesse dos alunos 
para assuntos que não digam respeito à 
sexualidade, adiando a todo custo a 
possibilidade do aluno lidar com a mesma. Até 
mesmo os professores devem se vestir e se 
portar de modo a não dar indicação alguma seja 
de sua orientação sexual ou até mesmo da 
existência de qualquer sexualidade que seja, de 
modo que o magistério, que deveria ser, de 
acordo com os padrões sociais vigentes, uma 
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profissão atrativa para as mulheres, se torna 
extremamente indesejável às meninas que estão 
sempre em contato com as mensagens 
sexualizantes passadas pela mídia. Não se pode 
esquecer, também, que os corpos escolarizados 
carregam marcas que são valorizadas pela 
sociedade e servem de referência para todos. O 
corpo é o grande objeto de investimento escolar, 
no qual são inscritas todas as proscrições 
sociais, e o qual deve internalizar e reproduzir 
as normas e modelos desejáveis. É nele que os 
modelos cisgênero e a heteronormatividade são 
inscritos, e é ele que irá reproduzir esses 

mesmos modelos que lhe foram 
compulsoriamente impostos.  
Sendo assim, faz-se necessário repensar a 
limitação subjetiva imposta ao sujeito pela 
escola em uma fase de seu desenvolvimento 
essencial para a sua formação, que não só 
empobrece o indivíduo e sua capacidade de 
lidar com a alteridade, mas também reprime e 
estigmatiza aqueles que não se encaixam nos 
moldes impostos do que são uma identidade, 
uma apresentação e um comportamento 
desejáveis. 
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Este trabalho traduz algumas reflexões 
produzidas pela pesquisa, ainda em andamento, 
“Cenários dos abrigos no Brasil: uma leitura a 
partir de produções acadêmicas”, do Programa 
de Intervenção Voltado às Engrenagens e 
Territórios de Exclusão Social (PIVETES), 
realizado pelo Departamento de Psicologia 
(GSI), Laboratório de Subjetividade e Política 
(LASP) e Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) 
da Universidade Federal Fluminense (UFF). 
Tomando por base a produção escrita levantada 
por nossa pesquisa bibliográfica a respeito do 
tema abrigo contabilizamos 13 livros, 31 artigos 
e 28 trabalhos acadêmicos que se distribuem 
entre teses, dissertações e monografias. Desses 
escritos, todos produzidos entre 2000 e 2008, 
muitos atribuíam às crianças e aos adolescentes 
abrigados características ditas psicológicas, tais 
como, depressão, insegurança, inferioridade 
intelectual, tornando-os um grupo que poderia 
ser identificado por esses comportamentos. Tal 
lógica determinista encontra respaldo numa 
certa forma de conceber o indivíduo e, por 
extensão, numa certa psicologia. 
Historicamente, esse saber, construído com a 

finalidade de normatizar, regular 
comportamentos e vidas, assenta-se sob as bases 
de uma visão mecanicista e dualista do 
conhecimento, concebendo indivíduo e social 
como duas entidades distintas que se 
tangenciam, mas não se atravessam. Longe 
dessa vertente teórico-prática, trabalhamos com 
a concepção de produção de subjetividade. Por 
produção de subjetividade entendemos, como 
Guattari, que esta não é sinônimo de 
individualidade, mas é fabricada e modelada no 
social. Partindo da concepção foucaultiana do 
discurso como prática discursiva, os trabalhos 
bibliográficos não são por nós considerados 
como mero material de leitura, isto é, como uma 
dimensão teórica alheia à prática. Foucault 
desvela a relação entre as práticas discursivas e 
os poderes que as permeiam. Ao percorrer os 
diversos procedimentos sociais de controle dos 
discursos, o autor mostra que o discurso não 
atua como um simples tradutor, que nomeia 
lutas e relações de poder, já que ele próprio é 
um poder pelo qual se luta. Assim sendo, 
acreditamos que, por exemplo, conceitos como 
“menor”, “pivete” ou “delinqüente” não foram 
criados por acaso, mas revelam por si só um 
posicionamento político a respeito da criança 
pobre. Estes enunciados são também práticas, 
pois produzem e reproduzem efeitos no social. 
Nesse mesmo sentido, marcas institucionais, 
como afirmam alguns autores dos textos 
pesquisados, reforçam a noção de estigma. Não 
podemos deixar de considerar que esta produção 
sobre as diversas marcas institucionais, ou seja, 
os vestígios que a institucionalização pode 
deixar na criança ou adolescente, data desde 
muito antes da emergência dos abrigos, indo 
para além dos dezoito anos do ECA, por ser 
historicamente produzida, tendo uma certa 
psicologia como um dos pilares desta 
construção. Psicologia esta formada, dentre 
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outros, por teóricos como os do 
desenvolvimento e da personalidade. Segundo 
essas concepções psicológicas, às crianças e 
adolescentes abrigados é atribuída uma 
identidade particular, aprisionando-os em 
determinadas formas de ser. Este determinismo 
é apresentado pelos discursos científicos por 
meio de gráficos, cálculos sobre percentuais de 
crianças em que se observa o mesmo tipo de 
comportamento, teorias do desenvolvimento, 
enfim, diversos instrumentos classificatórios 
que derivam o mesmo fim, comprovar e prever 
o destino inevitável das crianças abrigadas. 
Goffman, em seu livro Estigma, traz uma 
interpretação desta forma de tratar os sujeitos a 
partir de classificações e homogeneizações. Este 
autor diz que o estigma é uma identidade social, 
ou seja, uma marca instituída de forma a definir 
previamente os atributos de quem a carrega. O 
estigma aponta que tal sujeito é diferente de 
todos os outros que não possuem a marca, sendo 
estes últimos denominados de “normais”. À 
pessoa que possui um determinado estigma não 
só é atribuído um tipo especial de características 
como também é exigido dela que se manifeste 
no mundo dentro desta identidade forjada. 
Goffman diz que os indivíduos estigmatizados 
não são vistos como completamente humanos, 
fazendo parte de uma outra classe inferior, 
inacessível aos ditos normais. Entendemos que 
esta produção de modelos está dentro de nossas 
relações cotidianas, sendo tecidas por diversos 
discursos que ratificam a atribuição de uma 
identidade ao sujeito, tomando-o por completo. 
Pensando a adjetivação da infância pobre na 
história, nos deparamos com conceitos como 
criança abandonada, carente, delinqüente 
juvenil, isto sem contar com a associação que 
passou a ser feita entre criança pobre e menor 
desde o Código de Menores do Brasil de 1927. 
Produzia-se assim, já naquela época, um modelo 
em relação às crianças que fossem 
institucionalizadas. Isto porque estes 
estabelecimentos eram voltados para as crianças 
pobres, em um momento em que pobreza e 
abandono já eram prontamente transformados 
em elementos perigosos para a sociedade. 
Retomando o pensamento de Foucault, 
chegamos ao que ele chama de virtualidade. 
Esta corresponde a um perigo em potencial que 
se atribui a um indivíduo ou a um grupo de 
indivíduos, não por seus atos, mas pelos que 
poderia vir a cometer. A partir da análise destes 
modelos produzidos a respeito da infância 
pobre, entende-se como foram sendo 
produzidas, durante muito tempo, instituições 
de cunho corretivo para estas crianças e 
adolescentes. Isto porque, ainda de acordo com 
Foucault, toda a rede de poder, que não o 

judiciário, deve executar a mesma função 
atribuída à justiça, função esta que corresponde 
não mais a punir as infrações dos indivíduos, 
mas de corrigir suas virtualidades. Com o 
decorrer do tempo, tais conceitos/práticas vão 
circulando sem críticas ou questionamentos, até 
serem naturalizados. Mesmo após a implantação 
do ECA, e sua proposição de considerar 
crianças e adolescentes como sujeitos de 
direitos e a instauração do programa de abrigos, 
a institucionalização é tratada, na maior parte 
das vezes, como um ônus, acarretando sempre 
prejuízos para aqueles que passam por ela. 
Diante disto, ainda que se fale dos abrigos como 
um reordenamento dos programas de assistência 
à infância, isto é, de sua adequação aos 
preceitos do ECA para que, cada vez mais, 
corresponda a um local de acolhida e cuidado 
onde crianças e jovens possam se tomados 
como cidadãos de direitos, a imensa maioria do 
material levantado em nosso trabalho de 
pesquisa, fala sobre os déficits das crianças 
abrigadas. Déficit de atenção, dificuldade de 
aprendizagem, prejuízos em relação a 
mecanismos de defesa, ou então, excesso de 
agressividade, assim como embaraços nas 
relações afetivas, dificuldade de expressão, 
carência de afetos, dentre outros são algumas 
das marcas atribuídas à institucionalização, ou 
melhor, às crianças e adolescentes 
institucionalizados. Este tipo de discurso pode 
ser claramente notado em diversos textos lidos 
na pesquisa. Nesta perspectiva, crianças e 
adolescentes podem, a partir do ECA, ser vistos 
como sujeitos de direitos, porém considerados, 
basicamente, por meio de uma carência, um 
ônus, um déficit. Ou seja, eles podem ter 
conquistado o estatuto de sujeito de direitos, 
porém a produção desta subjetividade deficitária 
a seu respeito parece perpetuar-se.  
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Como resultado da pesquisa realizada para o 
projeto “Memória e História da Psicologia no 
Brasil: o caleidoscópio institucional”, apoiado 
pela CAPES e CFP, este trabalho apresenta o 
Centro de Orientação Juvenil (COJ). Conhecido 
por sua sigla, o COJ destaca-se por sua grande 
relevância no espaço psi brasileiro a partir da 
década de 1940, período em que a Psicologia se 
constitui como um saber autônomo. Além disto, 
destacamos este período, pois nele se intensifica 
o debate em torno da regulamentação da 
profissão, que viria a acontecer em 1962. O COJ 
destaca-se por ter sido a primeira clínica pública 
federal voltada ao atendimento de jovens, 
funcionando como um serviço de orientação, 
nos moldes da Tavistock Clinic, de Londres e 
do Institute for Juvenile Research, de Chicago, 
conforme suas publicações institucionais 
constantemente mencionam. Foi criado no Rio 
de Janeiro, pelo então Ministério da Educação e 
Saúde, através da Portaria 80, de 09/12/1946, 
como um órgão da Divisão de Proteção Social 
do Departamento Nacional da Criança (DNCr). 
O DNCr foi criado em 1940 no bojo das 
políticas governamentais, que durante o Estado 
Novo, se preocupavam com uma reformulação 
da assistência à infância. O objetivo do DNCr 
era coordenar todas as atividades de proteção à 
maternidade, infância e adolescência, nos níveis 
federal, estadual e municipal. Educar a criança 
torna-se uma preocupação, uma necessidade 
com vistas a garantir o futuro da nação. O 
Estado deveria garantir o bem-estar orgânico e 
psíquico da infância e juventude brasileiras. 
Neste contexto, a direção do DNCr sente a 
necessidade de um serviço psicológico nas 
atividades de orientação à maternidade e à 
infância. As décadas de 1940 e 1950 se 
caracterizam por um processo de psicologização 
da sociedade brasileira, onde a Psicologia surge 
cada vez mais como uma possibilidade de 
oferecer explicações sobre o comportamento e 
como uma técnica de grande utilidade em 
diversas áreas, principalmente a medicina e a 
educação; inicialmente como um saber 
complementar, mas que, a partir de instituições 
e serviços como o COJ, irá alcançar notoriedade 
até a sua regulamentação como profissão em 
1962. O nascimento do COJ já nos mostra duas 
figuras de grande nome na Psicologia do Brasil 
presentes no seu planejamento: o médico 
catalão Emílio Mira y López (que viria a ser 
diretor do ISOP) e a psicóloga russa Helena 

Antipoff (já conhecida na época pela sua 
experiência pioneira em Psicologia da 
Educação, na Escola de Aperfeiçoamento de 
Professores de Belo Horizonte, a partir de 
1929), a qual vem a ser a sua primeira diretora, 
até fins da década de 1940. O COJ oferecia 
diversos serviços de orientação e diagnóstico à 
comunidade (atendia casos de diversas áreas da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 
inclusive de áreas mais carentes) e para tanto, 
possuía uma equipe multidisciplinar em três 
áreas: Psiquiatria, Serviço Social e Psicologia. 
O trabalho em equipe, por várias vezes, nos 
relatórios publicados pelo COJ, era apontado 
como um dos grandes fatores do sucesso do 
Centro. As tarefas eram bem divididas. A 
entrevista inicial, bem como o estudo do 
ambiente familiar, escolar ou institucional do 
paciente era feito pelas assistentes sociais. Os 
médicos psiquiatras realizavam o exame médico 
feito inicialmente e se encarregavam dos casos 
“mais complexos” e dos problemas de natureza 
psicossomática. Aos psicólogos cabia a escolha, 
aplicação e interpretação de testes psicológicos, 
maciçamente empregados (tendência geral da 
Psicologia à época), como testes de inteligência, 
personalidade e aptidões, além de cuidarem do 
tratamento psicoterápico dos casos 
eminentemente de orientação psicológica; 
realizavam também orientação com a família. A 
demanda de atendimentos era 
fundamentalmente de jovens com desajustes de 
comportamento, problemas emocionais, 
familiares, sociais, desempenho escolar ruim. 
Inicialmente o COJ voltava-se mais ao 
psicodiagnóstico e orientação. Posteriormente, 
aprofunda-se o estudo de técnicas psicoterápicas 
(principalmente rogerianas e psicanalíticas) e o 
COJ passa a realizar tratamento psicoterápico. 
Mais um exemplo de como o COJ estava na 
vanguarda da psicologia, sendo uma instituição 
pioneira na psicologia clínica, numa época em 
que os médicos procuravam restringir a terapia 
como área exclusiva de sua atuação. Nosso 
trabalho pretende trazer uma contribuição à 
historiografia da psicologia no Brasil, 
resgatando a relevância do COJ, não apenas 
pela natureza pioneira do serviço que oferecia, 
mas, principalmente, pela contribuição que 
representou no período antecedente à 
regulamentação enquanto ciência (os cursos) e 
prática (a profissão de psicólogo) da Psicologia 
no Brasil. Nossa aproximação do COJ nos leva 
a refletir sobre como o cuidado com a infância e 
juventude, tradicionalmente domínio da 
medicina e da educação, passa a constituir uma 
área “própria” para o estudo e prática 
profissional da Psicologia. Em sua constituição, 
o COJ bebe das fontes tanto da Pedagogia como 
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da Medicina, apresentando-se para nós como 
um exemplo privilegiado dos percursos e 
embates percorridos pela Psicologia em sua 
autonomização no Brasil. Ressalte que o COJ 
pertencia a um departamento do Ministério da 
Saúde voltado à assistência infantil e que não 
possuía servidores próprios, e sim, cedidos de 
outras instituições. Em uma época em que, não 
obstante serem denominados psicólogos, estes 
técnicos não possuíam nem título nem diploma 
de psicologia, a maioria dos técnicos psicólogos 
do COJ eram concursados do INEP (Instituto 
Nacional de Estudos Pedagógicos) para o cargo 
“técnico em assuntos educacionais”. À medida 
que o COJ ia alcançando notoriedade (pelo 
pioneirismo da proposta de atendimento sem 
precedentes e pela gratuidade do serviço), 
aumenta-se a procura, esbarrando na limitação 
de recursos materiais e humanos a ponto dos 
relatórios da época mencionarem as “filas de 
espera”. Muitos pacientes eram recebidos 
encaminhados e o COJ também encaminhava 
casos que não se enquadrassem em seus 
atendimentos (distúrbios psicopatológicos 
graves) ou para os quais, haviam serviços mais 
especializados, como o ISOP nos casos de 
orientação profissional. Quando o curso de 
graduação em Psicologia da PUC-RJ surge em 
1953, na medida em que se necessitava de 
locais de estágio para os alunos, o COJ era uma 
das poucas instituições disponíveis para receber 
alunos e oferecer formação prática em 
psicologia. Deste modo, observa-se que neste 
momento de autonomização profissional da 
psicologia, havia um intercâmbio entre essas 
primeiras instituições; tudo era muito inovador, 
o espaço estava ampliando-se ainda e as 
próprias pessoas muitas vezes atuavam em mais 
de uma instituição, diversificando sua 
experiência. Desde o início, o COJ propunha-se 
a ser também uma instituição de formação (uma 
“atividade-meio” e não “atividade-fim”). 
Muitos estagiários passaram pelo COJ nas três 
áreas disciplinares. Alguns que se destacavam, 
permaneceram como técnicos efetivos. No caso 
dos estágios, encontramos pouquíssima 
referência a homens; especificamente na equipe 
de Psicologia, o relatório da primeira década do 
COJ (1946-1956) lista todos os estágios até 
aquela data, fazendo referência a dez estagiárias 
– todas mulheres. Durante a ditadura militar e 
suas inúmeras reformulações institucionais no 
serviço público, em 1969, o DNCr é extinto e o 
COJ precisa lutar para não desaparecer. Devido 
em grande parte ao esforço pessoal de 
Therezinha Lins de Albuquerque, então chefe 
do COJ, o Centro passa a ser um órgão da 
Coordenação Materno-Infanto-Juvenil da 
Secretaria de Assistência Médica do Ministério 

da Saúde. Em 1971, o diretor do Instituto 
Fernandes Figueira (IFF), da Fundação Oswaldo 
Cruz, Amaury Medeiros, solicita a alocação do 
COJ no IFF (onde está ainda hoje) a fim de 
diversificar as atividades lá desenvolvidas. 
Inserido dentro de um hospital, com o passar do 
tempo e de acordo com os novos debates entre 
Psicologia e Medicina, o COJ se vê obrigado a 
mudar o seu atendimento, passando a 
desenvolver atividades de psicologia médica ou 
hospitalar (restrito aos pacientes internados – 
crianças, adolescentes e mulheres - nas clínicas 
do IFF), paralelamente à psicoterapia infanto-
juvenil. Oferece um Curso de Especialização 
em Psicologia Médica e Psicossomática e 
estágio para graduandos de Psicologia. Apesar 
de ter sofrido várias alterações no seu nome, 
para uma melhor “inserção” dentro do IFF 
(desde “Centro Experimental de Orientação 
Infanto-Juvenil”, “Departamento de Saúde 
Mental” até o nome atual “Serviço de 
Psicologia Médica-COJ”), a sigla COJ 
continuou a ser empregada, no dia-a-dia da 
equipe e até mesmo nos documentos oficiais; 
mesmo com outras características, as atividades 
do COJ ainda mantêm uma ligação histórica 
com a relevância e pioneirismo do Centro. 
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A história da assistência à população infanto-
juvenil brasileira está pautada em práticas de 
internação. Até 1990, crianças e adolescentes 
que por algum motivo não podiam ser cuidados 
por suas famílias, e ficavam sob a tutela do 
Estado, eram encaminhados para os grandes 
internatos. Tal conduta estava fortemente 
embasada em pressupostos médico-higienistas, 
juristas e podemos, também dizer, 
fundamentada em discursos psi. Ou seja, mesmo 
antes do psicólogo fazer parte, como técnico, 
dos ditos espaços de proteção à infância - 
internatos, juizados - as idéias psicológicas já 
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atravessavam suas práticas. Ao se apoiar em 
uma concepção de indivíduo dotado de uma 
essência, o discurso psi corroborou com a 
afirmação de modelos hegemônicos de família, 
estabelecendo padrões de normalidade e 
anormalidade, desqualificando, assim, a família 
pobre, fixando-a em aparelhos de normalização, 
regulação e controle. Visando dar conta disso, 
proliferam os grandes complexos de internação 
para infância e juventude, dispondo de um 
modelo punitivo-repressivo, legitimado, dentre 
outros, pelo saber da psicologia. 
Compartilhamos com Michel Foucault a idéia 
que o lugar de saber-poder ocupado pelos 
especialistas e sua habilidade em instituir 
verdades eternas e ahistóricas produz sentidos 
para os sujeitos. Dessa forma, o saber age nos 
indivíduos a partir da observação, da rotulação, 
do registro, da análise de seu comportamento, 
da comparação entre os ditos desiguais e da sua 
posterior desqualificação. Os efeitos que estes 
saberes produziram no interior dos internatos 
foram colocando em análise suas formas de 
funcionamento. Assim é que a partir dos anos 
de 1980 a internação e os efeitos de sua 
aplicação passam a ser objeto de debates. 
Sobretudo questionava-se a utilização dessa 
prática como dispositivo de controle das 
famílias pobres. Discussões dessa ordem, 
somadas ao cenário político brasileiro daquela 
época, marcado pela elaboração e promulgação 
da Constituição de 1988 e pela presença de 
fortes movimentos sociais, prepararam o terreno 
para a revogação do Código de Menores e sua 
substituição pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Com o ECA, tenta-se interromper 
o percurso histórico da internação, trazendo-se 
uma lógica de contraposição aos grandes 
estabelecimentos de acolhimento de crianças e 
jovens. Assim, surgem os abrigos, objeto do 
presente trabalho. O relato que apresentamos 
aqui diz respeito à pesquisa “Cenários dos 
Abrigos no Brasil: uma leitura a partir de 
produções acadêmicas”, que integra o Programa 
de Intervenção Voltado às Engrenagens e 
Territórios da Exclusão Social (PIVETES). 
Através de uma pesquisa bibliográfica, 
buscamos levantar a produção escrita sobre o 
tema a partir do ano 2000. Concomitantes às 
leituras dos textos encontrados, foram propostas 
algumas categorias de análise, localizando 
pontos que respondem ao que está sendo 
pesquisado nesse campo, ao que tem sido dito a 
respeito das crianças e adolescentes abrigados 
no Brasil. Durante o processo de construção 
dessas categorias, pudemos destacar algumas 
que são recorrentes em muitos textos e que se 
tornaram, portanto, fonte de discussão e análise 
do nosso trabalho. Desse conjunto de categorias, 

escolhemos para discutir aqui aquela que 
denominamos “Ditos do ECA e cotidiano dos 
abrigos”, que problematiza as rupturas 
produzidas pelo ECA na lógica de assistência à 
infância, interrogando até que ponto tais 
rupturas perpassam de fato as práticas presentes 
nos abrigos. Essa categoria explicita uma 
contrariedade entre as leis acerca da infância e 
juventude e as práticas realizadas nos abrigos. 
Muitos trabalhos mostram que, apesar do ECA 
propor uma ruptura com a lógica de internação, 
ao estabelecer uma outra forma de atendimento, 
a cultura dos antigos internatos muitas vezes 
permanece. Ou seja, o modelo de 
estabelecimentos, onde as crianças e jovens 
moravam, estudavam, recebiam assistência 
médica, psicológica e odontológica não foi 
completamente substituído pela nova proposta 
que prioriza o contato com atividades 
comunitárias, favorece a preservação dos 
vínculos familiares, possibilita o não 
desmembramento de grupos de irmãos e afirma 
o atendimento personalizado e em pequenos 
grupos. Há uma considerável incompatibilidade 
entre algumas propostas do Estatuto o que, na 
realidade, se pratica nos abrigos. Passados 18 
anos da implantação do ECA, é pertinente uma 
discussão que coloque em questão tal 
disparidade. Sem dúvida, nesse intervalo de 
tempo, transformações ocorreram, mas muito 
ainda permanece como herança de um sistema 
total. O abrigo se qualifica, portanto, como um 
espaço violador e, ao mesmo tempo, protetor 
dos direitos da criança e do adolescente, quando 
propõe, simultaneamente, protegê-los de uma 
situação de risco na família, mas infringe a lei 
por outros percursos. Um dos pontos mais 
recorrentes diz respeito ao fato dos abrigos 
terem se tornado um lugar de permanência 
desses jovens até a maioridade, quando o caráter 
temporário desses espaços é uma condição 
prevista na lei. Dessa maneira, muitos passam 
suas vidas inteiras ali, não tendo oportunidade 
de retornar à sua família de origem. Muitos 
abrigos alegam, também, não terem recursos 
para realizar suas funções, como, por exemplo, 
a reintegração da criança ou jovem na sua 
família, a quem o abrigo deveria prestar 
assistência para que houvesse condições 
favoráveis a esse retorno. Assim, esse trabalho, 
além de ficar prejudicado e precário, muitas 
vezes passa a ser feito pelo judiciário, na 
tentativa de suprir essa falha. Ainda nesse 
campo, muitos abrigos, até o presente, têm 
especialistas atendendo dentro das casas, com a 
justificativa de não se ter condições de levar as 
crianças a postos de saúde, por exemplo, 
alegando-se distância, dificuldade de transporte, 
quebra da dinâmica da casa, falta de 
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funcionários para acompanhá-las, etc. Nesse 
contexto, e no sentido de poupar trabalho, 
muitos estabelecimentos relatam práticas nos 
abrigos semelhantes às dos estabelecimentos de 
internação quanto a uma padronização no que se 
refere a roupas, penteados, condutas, hábitos, 
etc, mostrando uma contradição com a diretriz 
do ECA, que afirma um atendimento 
personalizado, em que se respeitem as 
individualidades de cada criança ou jovem. 
Nesse momento cabe perguntar: escrever algo 
em formato de lei traz as mudanças esperadas 
na sociedade? Mais uma vez nos fazemos 
acompanhar de Foucault e do que ele nos diz 
sobre os discursos. O que seria a lei se não um 
discurso? Um discurso que se faz em meio a 
relações de forças e produz efeitos sobre essas 
próprias relações. Diferente do que se pensa e se 
espera, a lei não cria a realidade por si só. É 
mais um discurso circulando, mais uma palavra 
de ordem no meio de outras forças. É fato que 
existe todo um aparato junto a esse discurso 
legal que pretende fazê-lo funcionar de 
determinada forma. Existe uma relação de força 
para fazer a palavra legal funcionar de forma a 
prescrever comportamentos. Só que como toda 
relação de força, ela não é estática e nem 
definida. Além disso, é preciso referir, também, 
o processo em que se faz a lei. O ECA emergiu 
num contexto de movimentos de luta, 
movimentos sociais, e culmina com um poder 
constituído, a Lei. Parece-nos importante, e 
trágico, para os movimentos sociais que suas 
lutas para construir uma realidade, percam força 
justamente no momento em que se consegue 
legislar uma determinada questão. Pode-se dizer 
que os movimentos de defesa dos direitos da 
infância e da juventude reduziram suas forças 
após a promulgação do ECA, e sabemos que 
seria justamente neste momento da 
cotidianidade da aplicação da lei que mais 
fortemente deveriam estar presentes. Cabe, pois, 
verificar a história de implantação dessa lei e as 
forças políticas que têm permitido sua 
construção na sociedade brasileira. 
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Este trabalho é parte do projeto “As patologias 
nos modos de ser criança e adolescente” que 

tem por objetivo traçar um panorama histórico 
dos motivos de internação de crianças e 
adolescentes no Hospital Psiquiátrico São Pedro 
(RS) a partir da análise documental dos 
prontuários que se encontram no Arquivo 
Público do Estado do Rio Grande do Sul. 
Busca-se, assim, problematizar as redes 
enunciativas que definem o que é considerado 
patológico nos modos de ser criança e 
adolescente em diferentes períodos históricos. 
Na década de 40, percebe-se um aumento 
significativo no número de internações e uma 
mudança nos critérios diagnósticos em relação 
às décadas anteriores. Nas décadas de 50 e 60, 
cujo período coincide com .o s.urgimento de 
vários manuais classificatórios das doenças 
mentais, constata-se uma restrição no número 
de diagnósticos assim como uma maior 
padronização dos mesmos. Durante a 
investigação deste período, deparamo-nos com 
um fato significativo que permitiu levantar 
algumas hipóteses sobre o aumento no número 
de internações de crianças e adolescentes a 
partir da década de 40: em 1940 foi organizado 
pelos médicos do HPSP um curso de 
Biopsicologia Infantil destinado a professores 
das escolas públicas do Estado. O fato de o 
curso ser realizado dentro do HPSP e voltado 
para os professores suscitou-nos indagações 
sobre o modo como o saber psiquiátrico fazia 
sua inserção em outros espaços institucionais, 
colocando em questão a pulverização do saber 
psiquiátrico para além dos muros da instituição 
asilar. A análise deste curso possibilita entender 
as estratégias pelas quais o paradigma 
psiquiátrico presente no Rio Grande do Sul em 
meados do século passado foi sendo 
disseminado em outras instituições, no caso, a 
escola - lugar por excelência da educação da 
infância e da adolescência. Os conteúdos 
ministrados tinham por objetivo 
instrumentalizar os professores na detecção 
precoce de crianças com algum tipo de 
anormalidade. O programa do curso foi 
organizado em dois grandes temas: os estudos 
da inteligência e os estudos do caráter. Estes 
dois enfoques complementavam o modo de 
compreender o sujeito e suas conseqüentes 
disfunções e desvios. A definição de 
anormalidade e de doença para a psiquiatria 
vigente no HPSP nessa época era a de que o 
anormal seria “um mal-constituído que poderia 
ter saúde, enquanto o doente teria a saúde 
perturbada, podendo, no entanto, ser bem 
constituído”. A noção de anormalidade referida 
no curso permite uma aproximação com o 
conceito de anormalidade descrito por Foucault. 
As análises de Foucault nos cursos sobre Os 
Anormais e O Poder Psiquiátrico trazem 
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importantes subsídios para entendermos o 
porquê da criança ter sido tomada como uma 
das principais referências neste processo de 
pulverização do poder da psiquiatria: a partir da 
noção de desenvolvimento podemos entender 
este olhar dirigido à criança como sendo a 
origem das anomalias. No final do século XIX, 
a Europa assiste ao nascimento da criança 
anormal. Foucault dirá que a psiquiatrização da 
criança não passou pela criança louca, não foi a 
loucura na infância o foco delimitador para tal 
construção. A elaboração teórica da noção de 
imbecilidade/idiotia (que caracteriza a criança 
anormal) é absolutamente distinta da loucura, 
constituindo-se no ponto chave para o 
entendimento do fato de a infância ter sido o 
lugar privilegiado para esta difusão: até o século 
XVIII, a imbecilidade, a estupidez e a idiotia 
eram categorias gerais da loucura. A partir da 
noção de desenvolvimento se dará a separação 
entre loucura e idiotia. Foi por um “desvio” da 
loucura que a psiquiatria ampliou seu campo de 
poder, na medida em que agora ela passa a ser 
detentora tanto de um poder sobre a loucura, 
quanto de um poder sobre a anomalia. Em O 
Poder Psiquiátrico, Foucault discute a 
construção histórica do conceito de 
anormalidade, na qual os comportamentos que a 
caracterizam não estariam no nível doentio, mas 
referindo-se ao desviante da norma. Tomando a 
criança como parâmetro, seria possível 
estabelecer uma instância normativa com o 
objetivo de definir as etapas “típicas” do 
desenvolvimento. A idiotia se caracterizaria, 
então, pela interrupção do desenvolvimento, 
enquanto o retardo seria apenas uma lentidão 
deste processo. Nesse sentido, a idiotia e a 
imbecilidade não são, de forma alguma, 
consideradas doenças, mas variedades de 
estágios no interior do processo do 
desenvolvimento normativo da criança. Vale 
ressaltar, portanto, que em nenhum momento 
foge-se da norma, apenas são encontradas 
variações em seu interior. A pulverização do 
poder da psiquiatria expressa a difusão do saber 
médico para outras instâncias normativas, o que 
é possível com a invenção do conceito de 
anormalidade que estende o discurso 
psiquiátrico para outros saberes além da 
loucura. A psiquiatria busca outros espaços, 
encontrando outros discursos e assim se 
disseminando para outras instituições como, por 
exemplo, a escola. A psiquiatria pode assim se 
ligar a toda uma série de regimes disciplinares 
que existem em torno dela, ocupando-se dos 
desvios e das anomalias encontrados em outros 
espaços de confinamento. Outro aspecto 
relacionado a esta discussão refere-se aos 
sistemas classificatórios utilizados para dividir a 

população doente em subpopulações, de acordo 
com regras que atribuem cada elemento a uma 
categoria definida e que também variam de 
acordo com o período analisado. No intuito de 
problematizar o que se produz na utilização de 
manuais de diagnósticos, é preciso traçar um 
breve percurso histórico dos processos 
classificatórios psiquiátricos. Segundo um 
relatório do primeiro médico diretor do HPSP, 
Dr. Carlos Lisboa, constata-se que, no início do 
século XX, a ação da psiquiatria naquela 
instituição pautava-se nos trabalhos das escolas 
alienistas francesas de Pinel e Esquirol. A 
“psiquiatria moderna” da época lançava mão de 
dois tratamentos: físico e moral. Este último era 
entendido em termos de trabalho, convivência 
ou isolamento dos pacientes (dependendo do 
caso), liberdade, leituras, jogos, passeios, 
inferindo-se assim, um delineamento da 
loucura, na época, traçada em termos de 
desorganização psíquica (das “paixões”) e 
orgânica. Constata-se que, nesta época, os 
diagnósticos não tinham muita precisão. 
Percebe-se gradualmente um declínio das idéias 
de Esquirol, uma vez que a criação interminável 
de novas espécies de monomanias banalizou a 
tendência de permitir adaptações à classificação 
diagnóstica em função de controles menos 
rígidos às individualidades clínicas. Com a 
teoria da degenerescência de Morel introduz-se 
uma nova ordem classificatória das doenças 
mentais, fundamentada na etiologia e tendo a 
hereditariedade como fator causal. Nestes dois 
modelos encontramos a tendência a uma 
proliferação classificatória tanto das 
monomanias de Esquirol quanto da classe dos 
degenerados de Morel que acabam esvaziando a 
operacionalidade dos diagnósticos utilizados por 
tais modelos. Esta retomada histórica promove a 
reflexão acerca dos movimentos da psiquiatria 
em sua busca pelo enquadramento diagnóstico. 
Independentemente do sistema classificatório 
utilizado, encontra-se sempre a tentativa de um 
maior enquadramento do sujeito de um modo 
cada vez mais específico, o que requer 
constantemente a criação de novas entidades 
nosográficas. 
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A infância vem sendo na atualidade tema 
recorrente de preocupação e debate de toda 
ordem, nas mais diferentes áreas e 
especialidades. Contudo, as discussões que 
circundam este tema não são próprias deste 
tempo e os direcionamentos que tomam esses 
debates, bem como, a valorização social dada à 
infância, relacionam-se ao momento histórico e 
o contexto que os produzem. Quando se trata 
especialmente da infância desvalida, as 
primeiras décadas do século XX foram 
marcadas pela idealização de aparatos que 
pretendiam protegê-la e promovê-la. Neste 
período, a infância passava a ser percebida 
como problema político e na nova ordem urbana 
que se consolidava, não havia espaços para a 
indigência. Recuperando parte da história da 
defesa da ‘proteção à infância’, constatamos que 
dentre outros homens de seu tempo, o médico 
Arthur Moncorvo Filho (1871-1944) empenhou 
parte de sua vida em prol da infância desvalida. 
Com o intuito de estudar a concepção de 
‘proteção à infância’ presente nas obras desse 
médico que datam de 1900 a 1938 e sua relação 
com as proposições do Movimento Higienista, 
estamos desenvolvendo uma pesquisa 
documental, na perspectiva do materialismo 
histórico, cujos resultados preliminares e 
parciais, apresentamos neste trabalho. Em 1899 
Moncorvo Filho criava no Rio de Janeiro o 
Instituto de Proteção e Assistência à Infância - 
IPAI, com a finalidade de prestar atendimento 
médico e assistencial voltado às crianças pobres 
e suas famílias. Com essa instituição ele 
propunha substituir as ações meramente 
caritativas e com os préstimos da ciência, 
resgatar a infância que vinha sendo tão 
precocemente perdida. O IPAI, inspirado nos 
modelos da pediatria francesa, tinha entre suas 
nobres finalidades lutar pela criação leis de 
amparo aos recém-nascidos e as gestantes, 
inspecionar os serviços das amas de leite, 
combater a mendicância, fiscalizar o trabalho 
das crianças nas fábricas e implantar a inspeção 
médico-higiênica nas escolas. Intentava ainda, 
proteger as crianças ‘moralmente abandonadas’, 
que padeciam pela falta de cuidados e 
orientação dos pais, disseminar entre as famílias 
pobres noções de higiene infantil, e ainda, 
fomentar a criação de maternidades, creches, 
jardins de infância. Tamanha representatividade 
o IPAI alcançou que em 1922 já existiam 18 
filiais ou similares do instituto espalhados por 
todo território nacional. Lembramos que a 
atuação de Moncorvo Filho precedeu a inserção 
formal do Estado no direcionamento da 
assistência à infância, cujo marco remete a 
criação do ‘Departamento Nacional da Criança’ 
em 1940. Sob o desígnio de livrar a nação da 

ignorância a proposta de educar higienicamente 
as classes populares, dava à sua iniciativa muita 
propriedade. A corrente médico-higiênica 
consolidava-se nesse momento com o propósito 
de respaldar a construção de uma sociedade 
moderna e para isso a população deveria 
modificar práticas, costumes e valores 
arraigados durante o período colonial. A 
conduta antiquada da população contrapunha 
majoritariamente os modelos civilizados de 
nação, não cooperava com as exigências da 
nova forma de trabalho assalariado e era tida 
como responsável pelos problemas sanitários e 
epidemias que assolavam o país. Doutrinadas 
nos preceitos da higiene, essas famílias 
saberiam a maneira mais adequada de educar e 
proteger suas crianças. As supostas 
contribuições que esses ensinamentos trariam à 
construção dessa nova ordem fizeram com que 
suas preleções extrapolassem os princípios de 
preservação da saúde e adotassem a tônica da 
defesa dos preceitos de ordem moral. Com 
vistas à construção de um novo homem, a 
exemplo de outros higienistas, ele pleiteou uma 
série de práticas que encontravam na higiene 
uma abertura, e na eugenia um fundamento. 
Assim, ele proferiu palestras, conferências e 
publicou também três importantes livros que se 
tornaram obras de referência para área da 
infância. Suas produções científicas eram 
comumente divulgadas pelos veículos de 
comunicação da época, acirrando debates sobre 
temas como o alcoolismo infantil, os fatores de 
degeneração humana, a procriação e seu 
controle eugênico, a inexistência de leis de 
proteção á infância, etc. Em 1922 Moncorvo 
Filho levou a cabo seu mais audacioso projeto: a 
organização do Primeiro Congresso Brasileiro 
de Proteção à Infância, ocorrido no Rio de 
Janeiro, simultaneamente ao Terceiro 
Congresso Americano da Criança. Este evento, 
tamanha a evidência obteve, serviu para 
alavancar proposições tomadas mais tarde por 
referência na elaboração das políticas públicas 
assistenciais. O Congresso contou com a 
presença de homens de ciência que gozavam de 
distinta reputação social e comungavam 
preocupações que iam desde a assistência 
médica e social, pedagógica, até a legislativa. A 
defesa da puericultura, da eugenia, até as causas 
da criminalidade infantil e o tratamento de 
menores delinqüentes, foram temas de debates e 
proposições dos congressistas que 
ambicionavam introduzir suas idéias e postular 
sobre as formas mais adequadas de proteger, 
promover e solucionar os problemas 
evidenciados naquele momento. Nossa 
investigação tem apontado que a filosofia 
teórica de ‘proteção’ e a intervenção projetada à 
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infância desvalida, neste período, denotam uma 
visão natural de mundo, balizada pela ideologia 
positivista. Outrossim, o modelo de assistência 
cunhado no ideário nacionalista característico 
na Primeira República, relacionava a proteção à 
infância à prevenção das mazelas sociais. No 
afã de solucionar os embates decorrentes da 
nova ordem social, marcada pelas mudanças 
sociais, econômicas e políticas, Moncorvo Filho 
acreditava que poderia, com as ações 
institucionais de proteção, encerrar com a 
mortalidade infantil, com as doenças, com os 
vícios e até mesmo com a criminalidade. 
Aspirava colaborar para a construção de uma 
nação forte e acreditava poder fazê-lo por meio 
da produção de filhos saudáveis. Pretendemos 
com esse regresso às primeiras décadas do 
século XX, apreender as contradições que essa 
defesa conserva, uma vez que é bastante 
recorrente a idéia de que depende do 
investimento na infância a materialização de 
uma sociedade promissora. Ainda que seja 
importante proteger a infância, ressaltamos que 
a mesma não pode ser pensada como um 
fenômeno em si, nem seus problemas 
deslocados das condições materiais que os 
sustentam. Promover o estranhamento dessas 
idéias que se encontram hoje cristalizadas, 
aparentando uma dada ‘naturalidade’, é um 
desafio que a pesquisa histórica nos reserva. 
Contribuir para o desvelamento da ideologia 
que subjaz o discurso oficial da defesa da 
‘proteção’ é o que motiva nos defrontarmos 
com esse desafio. Muitas dessas ações entronam 
o discurso do especialista, muitas se apóiam nos 
saberes psicológicos e se perpetuam sem por 
vezes terem seu fundamento questionado. É o 
chamado ‘discurso competente’: um discurso 
que dissimula sob a capa da cientificidade, a 
existência da dominação de classes, inclusive no 
campo do saber, discurso que se fortaleceu 
graças ao culto pela ciência, aceita como 
verdade absoluta desde o século XIX. A 
população inculta, desqualificada em suas 
práticas, submete-se à modelos institucionais 
sem que sejam questionados seus efeitos e suas 
raízes conhecidas. A contemporaneidade da 
relação estabelecida entre a defesa da proteção á 
infância e a prevenção das mazelas sociais 
demonstram que as ações compensatórias e as 
medidas paliativas que se propõem ‘proteger a 
infância’, mesmo que por tanto tempo tenham 
se mostrado insuficientes para concretizar o 
ideário ao qual se vinculam, seguem sem a 
devida problematização. É nosso propósito 

incitar debates que resgatem a historicidade 
dessas propostas, sobretudo, porque hoje 
assistimos a psicologia, enquanto especialidade, 
ser chamada a ajuizar sobre encaminhamentos e 
intervenções que previnam, protejam e 
promovam a infância. A defesa da necessidade 
de se proteger a infância, sustenta em grande 
parte, a criação e manutenção de instituições de 
atendimento à criança e ao adolescente que 
executam programas e projetos de proteção 
social básica. O público alvo dessas instituições 
são crianças e adolescentes consideradas 
‘vulneráreis’ por estarem em risco ou serem 
vítimas de abuso e exploração sexual, de 
violência física, psicológica, sexual e ou 
negligência, praticar mendicância, viverem nas 
ruas, serem usuários de substâncias psicoativas, 
e ainda, cometerem atos infracionais e se 
envolverem com a criminalidade. Estes 
programas geralmente funcionam em caráter de 
contra-turno escolar e trabalham com oficinas 
socioeducativas de esporte, artesanato, 
informática, música, dança, entre outros, que 
ambicionam proteger e prevenir as situações de 
risco pessoal e social, por meio do 
desenvolvimento das potencialidades e 
fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários. Transcorrido mais de um século 
do nascimento dessa defesa, a necessidade de 
proteção à infância ainda é inconteste. Por que 
decorrido tanto tempo, essa defesa nos parece 
tão legítima? A história nos responde que 
solucionar os problemas da infância, por mais 
que tenha se configurado para homens como 
Moncorvo Filho, como uma questão pessoal, 
não dependem de um só braço para se edificar. 
A história na qual ele lutava para ser 
protagonista, era a história das contradições. As 
condições materiais de existência que 
produziam epidemias, pobreza, desemprego e 
analfabetismo, também produziam a 
necessidade de ‘proteger’ a criança, 
implementar cuidados e dispensar a ela 
caridade. Principalmente porque esses 
problemas não são inerentes a infância, mas 
expressam a lógica de um sistema desigual que 
ao mesmo tempo em que promove riquezas, faz 
insurgir infortúnios mais seguramente sentidos 
pela classe trabalhadora. O desamparo que 
aspira ‘proteção’ para crianças pobres revela a 
lógica destoante que o circunda. Essa lógica, 
que produz essa necessidade ratifica que não há 
amparo que encerre com essas mazelas, sem 
alterar a estrutura social que a produz. 

 
SESSÃO: FAZENDO PSICOLOGIA À JUSTIÇA 
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Este trabalho tem por objetivo apresentar e 
problematizar questões referentes ao projeto de 
extensão: “Assessoria em Psicologia ao Serviço 
de Assessoria Jurídica Universitária – SAJU” - 
da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. As 
atividades do projeto tiveram início em março 
de 2007, a partir da demanda de estudantes 
integrantes do Serviço que buscaram a 
Psicologia para compor suas ações. 
O SAJU possui cerca de 50 anos de existência, 
sendo o pioneiro no país na assistência jurídica 
universitária. Foi implantado por estudantes de 
Direito que estavam insatisfeitos com a 
organização do curso e que se propunham a 
oferecer atendimento à comunidade através da 
realização de assistência jurídica. Num primeiro 
momento, funcionou como uma secretaria do 
centro acadêmico da faculdade, desvinculando-
se deste, tempos depois. Desde o início de suas 
atividades até os dias de hoje, o Serviço é 
coordenado pelos estudantes, sendo esta a 
marca do local, um espaço dos alunos. Os 
professores dão certo suporte em alguns 
projetos, mas a presença deles não é uma 
constante. Os estudantes, em sua maioria, são 
orientados pelos advogados que trabalham 
voluntariamente nos grupos, ingressando 
através de um processo seletivo conduzido pelos 
alunos. Atualmente, o Serviço se configura 
como um programa de extensão e é dividido em 
duas formas de prática – a assistência jurídica, 
que se propõe a dar conta de demandas 
individuais, e a assessoria jurídica, que trabalha 
com comunidades consideradas “minorias”, 
realizando atividades de caráter coletivo. As 
duas modalidades de prática se dividem em 
grupos, sendo a assistência nas temáticas 

atendidas e a assessoria num conjunto de 
projetos de extensão. O pedido à Psicologia veio 
no sentido de ajudá-los na implementação de 
resoluções alternativas de conflito, 
especialmente a prática da mediação, na 
assistência. Além disso, foi iniciado o 
acompanhamento da Psicologia em dois grupos 
de assistência – um que atende Direito de 
Família, especificamente questões que 
envolvem a temática da infância e da juventude, 
e outro de Direitos da Mulher, que, em função 
da efetivação da Lei Maria da Penha, acabava 
por atender em maior quantidade situações que 
envolvem violência doméstica contra a mulher. 
Segundo os integrantes do SAJU, a Psicologia 
atende questões de ordem “traumática”. O 
projeto estruturou-se, inicialmente, com uma 
psicóloga e uma professora orientadora, tendo 
por objetivo integrar alunos da graduação, 
possibilitando construir espaços de interlocução 
entre os estudantes da Psicologia e os do 
Direito. No começo, o trabalho possuía um 
caráter exploratório, no sentido de conhecer o 
Serviço, sua estrutura de funcionamento e de 
organização. As propostas de atividades 
surgiriam na medida em que se fosse obtendo 
maior clareza do que a Psicologia poderia 
oferecer, levando-se em conta a produção de 
demanda e a oferta do trabalho. Passado cerca 
de três meses, o projeto teve o ingresso de uma 
estudante da graduação de Psicologia da mesma 
universidade. Acompanhamento de plantões de 
atendimento, atendimentos interdisciplinares, 
discussão de casos, seminários teóricos, 
tentativas de mediação, acolhimento na triagem, 
participação da capacitação do Serviço, 
propondo um espaço coletivo de discussão com 
os assistentes de todos os grupos – foram 
atividades realizadas no decorrer de um ano de 
trabalho. Percebe-se a produção de uma 
assistência jurídica diferente da que ocorria até 
então. A assistência carrega a herança de uma 
produção individual/ individualizante própria 
dos nossos tempos. Isso acaba por produzir um 
isolamento e uma desimplicação, pensando o 
contexto do atendimento, tanto de quem atende 
quanto de quem é atendido. Desimplicação no 
sentido de que o problema do outro não é algo 
que tenha relação com quem escuta o pedido. 
Além disso, aquele que pede está solicitando 
que o outro resolva. A população-cliente do 
Serviço possui uma renda de até três salários 
mínimos e chega ao atendimento sem saber 
“dos seus direitos”. Esse esvaziamento de saber 
acaba por produzir um “saber muito” do lado de 
quem atende – aquele que sabe o que é melhor 
para o outro, que sabe a melhor maneira do 
outro se conduzir, num desejo de conduzir o 
outro. Aqui se encontra um tensionamento com 
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o trabalho da Psicologia. Tradicionalmente, em 
seu encontro com o Direito, a Psicologia 
apresentou-se no lugar pericial, da construção 
do laudo, da testagem. A Psicologia mostrava-se 
(e em certas práticas ainda se mostra) 
possuidora do saber sobre o outro, conhecedora 
do comportamento dos indivíduos e, portanto, 
capacitada para dizer sobre sua correta 
condução. Em função dessa capacitação, era 
chamada pelo Direito a servir de ferramenta 
para desvelar a verdade, para dizer da 
anormalidade/ normalidade dos sujeitos, 
oferecendo subsídios para as decisões mais 
acertadas da Justiça. A questão do 
tensionamento se mostra no momento em que se 
produz outra prática da Psicologia no contexto 
jurídico. O lugar de especialista é deslocado, 
pois se propõe à construção conjunta do 
conhecimento, da prática, mesmo que a sua 
formação ofereça subsídios para pensar o 
comportamento humano. Contudo, este é 
pensado como uma construção sócio-histórica e 
as práticas tanto da Psicologia quanto do Direito 
são postas em análise, como produtoras de 
saberes e de verdades. Dessa forma, contribuem 
na/ para a produção dos sujeitos-assistidos. O 
paradigma que norteia o trabalho da Psicologia 
no SAJU é a análise institucional francesa, 
primando, portanto, pela construção de espaços 
coletivos de análise das práticas produzidas no 
Serviço. A entrada da Psicologia vem no sentido 
de questionar a assistência jurídica tradicional, 
num movimento que vinha sendo construído no 
SAJU. Os dois grupos acompanhados 
apresentam modos de trabalhar distintos. O de 
Direito de Família, com um elevado número de 
atendimentos, acaba por vezes, realizando um 
trabalho automatizado. Assistentes de outros 
grupos nomeiam esta prática de “lógica fordista 
de trabalho”, referindo-se às ações realizadas 
sem pensar e sem questionamentos, 
reproduzindo a lógica positivista do Direito. O 
outro grupo, que atende, predominantemente, 
situações de violência doméstica contra a 
mulher, desde sua criação, teve como eixo 
central pensar sobre seu trabalho, não atender 
“em série” e desnaturalizar certos 
procedimentos jurídicos padronizados e 
questões que atravessam os atendimentos, tais 
como as relações de gênero. Este grupo, em 
abril de 2008, levantou a possibilidade de 
construir outra prática de trabalho, através de 
um grupo de assessoria em direitos da mulher. 
Percebe-se uma tensão constante nas práticas de 
assistência e de assessoria, em função de 
estarem regidas por lógicas diferentes de 
trabalho. Tal tensão se evidencia com as 
propostas de ações do Serviço, marcadas por 
construções coletivas do conhecimento, pela 

exigência de comprometimento dos estudantes, 
além da preocupação com a construção de 
sujeitos de direito e da utilização do trabalho 
como instrumento de conscientização política. 
O projeto dá visibilidade para a invenção de 
outras práticas possíveis de trabalho entre 
Direito e Psicologia. A partir destas 
experiências, acredita-se produzirem-se 
formações distintas das concepções tradicionais 
de trabalho destes dois campos de saberes. 
Além disso, promove-se, na análise de tais 
práticas, uma reflexão ética sobre o trabalho. 
 
 

E A PSICOLOGIA COMEÇOU A SER 
JURÍDICA... 
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Este texto objetiva narrar como foi vivido o 
“surgimento” do chamando campo da 
psicologia jurídica quando atuava junto ao 
Departamento do Sistema Penal - DESIPE. 
Iniciei o trabalho na área hoje adjetivada como 
jurídica através do Sistema Penal, sendo as 
funções delegadas ao psicólogo: emitir “laudo 
psicológico” quando requerido pela lei, compor 
as Comissões Técnicas de Classificação e 
Tratamento - CTCs e prestar assistência 
psicológica ao preso. Nesse momento, não se 
falava em uma “Psicologia jurídica” ou em 
“subsidiar decisões judiciais”. Os “laudos 
psicológicos” são herdeiros dos “Exames de 
Cessação de Periculosidade”, que verificam a 
presença, ou não, de um estado mórbido que 
teria levado o sujeito a cometer um determinado 
delito e, como conseqüência, a aplicação da 
medida de segurança. Esses exames deixaram 
de ser realizados com os presos imputáveis. Em 
2 de dezembro de 2003 foi publicada em D.O. a 
lei 10.792 extingui a realização de exames 
psicológicos e psiquiátricos com presos 
imputáveis, para os casos de pleito dos 
benefícios de liberdade condicional e 
progressão para o regime semi-aberto. Tais 
benefícios passam a serem concedidos pelo juiz 
da Varas de Execuções Penais, considerando o 
lapso temporal necessário para tal e o bom 
comportamento carcerário atestado pelo diretor 
da instituição prisional. Na maioria absoluta das 
unidades penais do Estado tais exames 
continuam a serem realizados. Apesar de haver 
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algumas tarefas atribuídas ao psicólogo, não 
havia clareza sobre como fazer para cumprir 
essas tarefas ou a função, por exemplo, do 
“laudo psicológico” na “execução penal”. 
Comecei a tentar realizar psicodiagnósticos, 
uma das atribuições do psicólogo sem perceber 
o imbricamento, em minha prática profissional, 
de todo o ideário positivista que havia 
atravessado a minha formação e que 
influenciava o modo de realizá-los, baseava-me 
em testes psicológicos. Ao relatar o resultado de 
um dos diversos procedimentos, logo no início, 
citei que se tratava de uma pessoa hetero-
agressiva, resultado obtido através do teste 
utilizado, que descreve essa característica como 
uma forma de interação com o mundo, sem 
fazer menção a comportamentos anti-sociais. 
Em entrevista de devolução com a interna que é 
advogada, ela apontou que a presença da 
palavra hetero-agressiva induzia o julgador a 
compreensões distantes da que eu pretendia 
enunciar. Aprendi, neste momento, sobre a 
eficácia do “laudo psicológico”, compreendi a 
qualidade do poder que a especialização 
confere. A atitude de realizar o que passei a 
chamar por entrevista de devolução foi 
multideterminada. Nela estava expresso o meu 
medo de que o preso se sentisse “apunhalado 
pelas costas”, já que objetivava controlar, com o 
acesso dele ao conteúdo do “laudo”, uma reação 
adversa. Aprendi que com as discordâncias ou 
concordâncias do interno ele me falava sobre si 
mesmo e potencializava as minhas observações, 
me permitindo extrair e voltar sobre ele, 
enquanto competência técnica, dados que testes 
nunca me dariam a conhecer. Só pude pôr em 
análise as atitudes referidas muito 
posteriormente, tal eram as minhas implicações 
com os processos de violação de direitos, 
violação da vida, próprios a essas instituições. O 
instituto da CTC operacionaliza o papel 
punitivo e reformador dessas instituições e, com 
relação ao fazer “psi”, materializa o seu papel 
disciplinador. Ao receber uma pesquisadora do 
curso de pós-graduação em psicologia jurídica 
da UERJ descubro com grande satisfação que 
aquilo que me discriminava, ou seja, o fato de 
trabalhar no Sistema Penal e “conviver com 
aquela gente”, “de que tanto faria ser 
funcionário ou preso, pois lá só existiria 
bandido”, neste momento me consagra: eu sou 
psicóloga jurídica. No Estado do Rio de Janeiro, 
o termo “Psicologia Jurídica” ganha espaço 
através do curso de pós-graduação em 
Psicologia Jurídica realizado pela UERJ. 
Surgem publicações que tentam tecer as tramas 
da Psicologia e do Direito. Este curso, aliado 
aos psicólogos em exercício na 1ª Vara da 
Infância e Juventude da Capital (funcionários 

em desvio de função), realiza pesquisas, publica 
artigos, livros, assim como cria grupos para 
pensar o fazer específico nessa área. Na década 
de 90, os movimentos para reconhecimento 
dessa “área específica de atuação” levam a 
pleitear-se a realização de concursos específicos 
para a ocupação do cargo de psicólogo no 
DESIPE e no DEGASE e para a criação desse 
cargo, já existente em outros Estados, junto ao 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 
Em 1999, ingressaram no Tribunal de Justiça do 
Estado os primeiros psicólogos concursados. Ao 
chegarem, os psicólogos se deparam com 
Assistentes Sociais com mais de 10 anos de 
exercício no Tribunal. Duas questões me 
parecem centrais nesse momento: como 
estabelecer relações com o Serviço Social e 
como nos fazer “necessário-úteis” a este jogo de 
fazeres específicos do âmbito jurídico, com seus 
trâmites processuais, prazos, recursos, etc. Ao 
contrário do que vivi enquanto psicóloga do 
Sistema Penal, é claramente informado em 
treinamento para ingresso na carreira que cabe 
ao psicólogo subsidiar as decisões judiciais em 
sua matéria (Psicologia). A bibliografia na área 
ganhou extensão, surgiu uma associação de 
psicólogos jurídicos e houve um aumento 
significativo de eventos voltados 
exclusivamente para a área de Psicologia 
Jurídica, assim como esta foi estabelecida como 
um ramo de atividade e discussão em simpósios 
e encontros. Trabalho em Varas de Família, em 
processos que versam mais freqüentemente 
sobre guarda, visitação, curatela, entre outros. É 
emblemática a frase que diz que, em Varas de 
Família, o nosso cliente é o “melhor interesse 
do seu filho, devendo ter o seu cotidiano 
mantido o mais inalterado possível”. Um outro 
importante jargão que envolve as instituições da 
Psicologia e do Serviço Social é: “se o processo 
chega ao Serviço de Psicologia...” significaria 
ser mais complexo, embora o volume de 
atuação do Serviço Social seja infinitamente 
maior. Essa parece ter sido a saída possível para 
a dilemática relação com o Serviço Social e com 
o paradigma de nos fazer “necessário-úteis”, 
saída que perpetua as divergências entre as 
competências do Serviço Social e da Psicologia. 
Se o Serviço Social atua em mais processos, o 
Serviço de Psicologia atua em um número 
menor de processos, mais difíceis de intervir. 
Ao poder se opõe poder, que se “dobra” sobre 
aqueles que o exercem, no sentido que Deleuze 
atribui ao termo “dobra”. Como nos mostra 
Esther Arantes ainda que houvesse divergências 
não havia intromissões nos diferentes espaços 
profissionais, não que as fronteiras fossem 
armadas ou não existissem tensões e disputas na 
área da psicologia. Hoje a fluidez das fronteiras, 
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aponta a autora, leva a uma intromissão direta 
no campo alheio. No novo plano de carreira 
profissional, o Psicólogo e o Assistente Social 
passam a estarem enquadrados na estrutura do 
Tribunal de Justiça do Estado como auxiliar 
judiciário psicólogo ou assistente social. Tal 
plano de carreira deve ser pensado em relação à 
dinâmica de uma instituição hierárquica e 
autoritária como o Tribunal de Justiça. Essa 
atitude ao nivelar diferenças reafirma tratar-se 
de uma instância em que os fazeres estão “a 
serviço das exigências dos trâmites 
processuais”. Cabe pensar até onde não 
teríamos solicitado, na premência de nos 
diferenciar, essa atitude de nivelamento, 
disciplinadora, pois é certo que no âmbito 
jurídico as carreiras apenas têm função 
enquanto operadores potenciais das decisões 
judiciais e, portanto, peritos. Na medida em que 
discutimos o nosso título, e não o fazer 
cotidiano, não nos mantemos no mesmo lugar? 
A discussão de ser ou não perito não deveria ser 
deslocada para como efetivar a “perícia”, 
independente do título que venhamos a 
envergar? Devemos lembrar que incitamos o 
direito, sugerimos que teríamos importância na 
operacionalização do cotidiano jurídico. De que 
modo? É possível pautar a atuação no respeito 
aos princípios fundamentais da pessoa humana, 
ao direito a liberdade, a dignidade e a 
alteridade?  
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O referido texto visa problematizar as relações 
da Psicologia com a Justiça, tomando como 
referência seu novo espaço de atuação: o 

Conselho Tutelar (CT) do município do Rio de 
Janeiro. Ele é efeito de muitas inquietações, 
reflexões e questionamentos acerca do trabalho 
realizado pelo psicólogo no CT, e remetem às 
análises empreendidas pelas autoras em suas 
investigações acerca do tema, realizadas durante 
os cursos de pós-graduação em que analisaram a 
prática do psicólogo no espaço do CT. Nessa 
jornada, assumimos os princípios da 
Socioanálise, as pesquisas sobre a história da 
assistência e da legislação destinada à infância e 
a juventude, além dos estudos de Michel 
Foucault, em especial o mote das relações de 
poder e do papel do especialista. A função do 
psicólogo no CT é recente, e, como tal, repleta 
de desafios, dificuldades e questionamentos 
teóricos. Por isso, problematizar essa práxis 
requer o destaque do percurso histórico da 
relação da Psicologia com a Justiça, com o 
Direito. Sabemos que a demanda da Justiça para 
a Psicologia é um trabalho de perícia, onde se 
buscam a “verdade” dos fatos, o desvelamento 
da personalidade do sujeito, a prevenção das 
virtualidades dos atos e um prognóstico que 
auxilie na tomada de decisões. Como afirmou 
Foucault, na sociedade disciplinar, as ciências 
humanas eram as responsáveis pela produção da 
verdade acerca dos indivíduos. Nesse contexto, 
o Direito torna-se mais uma ferramenta de 
controle social, utilizando para isso saberes 
especializados que auxiliem seu trabalho 
normativo, para além da simples punição. A 
Psicologia foi e é sua grande aliada quando 
emprega as técnicas de exame para analisar, 
conhecer e classificar as virtualidades dos 
indivíduos, estabelecendo uma verdade acerca 
do indivíduo, que se torna um caso, um objeto 
científico inserido na rede de saber-poder, cujos 
efeitos são nefastos. E isso é facilmente 
explicado ao dedicarmos atenção à história da 
Psicologia no Brasil, visto que ela se constituiu 
comprometida com o interesse das elites, com a 
moralização, normatização e a adequação social 
baseada em critérios “científicos” burgueses a 
partir da aplicação de testes e emissão de 
laudos. Como o Direito, a Verdade e a Justiça 
são indissociáveis: buscam-se as provas da 
verdade, as provas do ato, a verdade da culpa, a 
verdade jurídica. As normas jurídicas, por sua 
vez, se relacionam com os atos, e como o 
sujeito está fora do campo teórico do Direito, as 
ciências “psis” são oficialmente convidadas a 
auxiliarem a Justiça para dar provas das 
verdades dos atos psíquicos. Desta forma, a 
Psicologia é revestida de poder, legitimação 
social e reconhecida em sua cientificidade. 
Entretanto, aí reside o problema, pois a 
Psicologia nunca conseguirá ocupar a lugar que 
a Justiça deseja: o da objetividade. E foi com 
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essa ingrata missão que a Psicologia adentrou 
no campo jurídico. Primeiramente, a partir do 
Código de Menores de 1923 nos antigos 
Juizados de Menores, com os comissários de 
vigilância – misto de diagnosticador e terapeuta 
social - cuja atuação é semelhante com a do 
psicólogo e do assistente social, visto que 
produzia laudos e realizava visitas domiciliares. 
Posteriormente, com o Código de Menores de 
1979 e a doutrina da situação irregular, o 
psicólogo passa a constituir a equipe técnica e 
ofertar seu saber sobre o indivíduo ao Juízo, 
diagnosticando os desvios e propondo medidas 
de adaptação às normas burguesas instituídas. 
Com o advento da Constituição de 1988 e do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 
1990, algumas mudanças ocorreram, mas nada 
muito transformador, pois a função pericial 
permaneceu como mote do trabalho do 
psicólogo nos Juizados e Varas, e as questões 
sociais continuaram a ser individualizadas. No 
espaço do CT, apesar de ser uma instância não-
jurisdicional, o psicólogo sofre o mesmo 
dilema, pois a demanda dirigida a ele é idêntica 
a dos tribunais, ou seja, respostas objetivas e 
prognósticos imutáveis sobre os desvios 
comportamentais e conflitos familiares. 
Esquece-se que o objetivo do CT, segundo o 
ECA, é zelar pelos direitos das crianças e dos 
adolescentes e oferecer um atendimento em 
caráter jurídico administrativo, ou seja, jurídica 
aplicada por uma autoridade administrativa. A 
intenção era possibilitar que a própria 
comunidade resguardasse os direitos de crianças 
e adolescentes. Diminuindo, assim, o poder do 
Juiz, a abordagem estigmatizante das questões 
juvenis e sua conseqüente tutela, 
jurisdicionalização e punição. Todavia, sabemos 
que a alteração no ordenamento jurídico não 
garante a transformação da prática, visto que, 
muitas vezes, a intervenção do psicólogo no CT 
assemelha-se a mesma prática dos psicólogos 
dos Juizados, quando deveria assegurar direitos 
fundamentais preconizados em lei e garantir o 
acesso dos adolescentes a cuidados em saúde 
mental, devido a uma demanda dos operadores 
do Direito, dos conselheiros e da sociedade. 
Temos clareza que a atuação do psicólogo no 
CT é um campo em construção no interstício 
entre a Justiça e a Assistência Social, uma 
história da psicologia jurídica que está sendo 
escrita nas idas e vindas do cotidiano, 
atravessada pela realidade social marcada pela 
injustiça, pela precariedade, pelo sofrimento 
humano, pela imposição de certo controle social 
preocupado em calar as diferenças. Por isso, 
nossa árdua tarefa está em desenvolver uma 
intervenção implicada, tal como prega a 
Socioanálise, e atenta às emergências 

contemporâneas da sociedade neoliberal e 
comprometida com a promoção de políticas 
públicas e a garantia de direitos, distanciando-se 
do psicólogo que examina e condena a vida 
alheia, declinando o papel de possuidor de um 
suposto “saber positivo” que lhe possibilitaria 
determinar “verdades objetivas” a partir da 
ilusória neutralidade. O “Saber” do psicólogo 
que se deseja presente é aquele que permite que 
o sujeito surja numa relação, que permita que o 
mesmo passe de “sujeitado” a sujeito de sua 
história. E, nisto acreditamos estar em coerência 
com o lugar de garantia de direitos do Conselho 
Tutelar e com o espírito do Estatuto da Criança 
e do Adolescente: Sujeitos de Direitos, e não 
Objetos de Medidas. Assim, vemos que o lugar 
do psicólogo no CT não pode ser o daquele que 
irá repassar dados singulares para tomada de 
decisões específicas, mas aquele que poderá 
oferecer uma abertura para que o sujeito retome 
sua história, considerando que são famílias, 
crianças ou adolescentes em situação de risco 
ou conflito, que, por vezes, nem mesmo vem à 
procura de um psicólogo. Sendo assim, nossa 
singela pretensão foi colocar em análise e 
dividir nossa angústia, nosso constrangimento e 
nossa esperança por dias melhores na relação 
entre a Psicologia, a Justiça e o Conselho 
Tutelar. 
 
 
PROBLEMATIZANDO AS PRÁTICAS PSI 
NO PODER JUDICIÁRIO A PARTIR DO 

ANALISADOR DEPOIMENTO SEM 
DANO, DAS LINHAS DURAS ÀS LINHAS 

DE FUGA 
 

Maria das Graças dos Santos Duarte 
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia Social da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro 

magduarte@yahoo.com 
 
Este trabalho é o recorte de um trabalho maior 
cujo objetivo é problematizar o trabalho do 
psicólogo no Poder Judiciário a partir do 
dispositivo analisador Depoimento sem Dano. 
Pretende falar da trajetória, das mudanças e 
obstáculos encontrados no percurso do encontro 
entre esses dois saberes: Psicologia e Direito. 
Utiliza para tal estudo o referencial teórico 
genealógico foucaultiano, traçando uma 
trajetória histórica referente à inserção das 
ciências humanas, especificamente a Psicologia, 
na instituição judiciária e como está sendo 
produzido o saber psi no meio jurídico. O 
projeto do Depoimento sem Dano surgiu 
durante a realização deste estudo como 
dispositivo analisador histórico trazendo 
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novas/velhas questões sobre a relação da 
Psicologia com o Direito. A pesquisa está sendo 
feita por meio de levantamento e análise de 
notícias, do projeto de lei e substitutivos, bem 
como dos encontros que tecem a rede. Novas 
formas de saber estão sendo construídas a partir 
da necessidade de se discutir o papel do 
psicólogo nesse lugar antes intransitável. 
Discutir e pensar sobre as novas possibilidades 
de trabalho são tão importantes quanto à entrada 
da Psicologia no equipamento jurídico. Afinal, 
somos também operadores do Direito. O projeto 
Depoimento sem Dano foi iniciado na cidade de 
Porto Alegre com o Juiz da Infância e da 
Juventude José Antônio Daltoé Cezar, no ano de 
2003. O referido juiz propõe o projeto a partir 
da obra da promotora de justiça Veleda Dobke 
em que a mesma aborda o tema da inquirição de 
crianças vítimas de abuso sexual. De acordo 
com aquela, quando os operadores do direito 
não estiverem capacitados para inquirir crianças 
abusadas, de não terem conhecimento sobre a 
dinâmica do abuso sexual ou quando não 
entenderem a linguagem das crianças, podem se 
utilizar de um “intérprete”, com formação em 
psicologia evolutiva e capacitação na área de 
violência sexual. A autora diz ainda que tal 
inquirição se propõe a minimizar possíveis 
danos secundários e obtenção de relato que 
possa ser validado como prova para a 
condenação do suposto abusador. A promotora 
fala da prática psicológica, abordando o 
conceito de “expert”, como aquele que faria a 
inquirição, assegurando assim, os direitos 
constitucionais do acusado e da vítima. Mas, 
estamos diante de qual psicologia? A história 
nos mostra que a primeira aproximação da 
Psicologia com o Direito ocorreu no final do 
século XIX e fez surgir o que se denominou 
“psicologia do testemunho”. Esta tinha como 
objetivo verificar, através do estudo 
experimental dos processos psicológicos, a 
fidedignidade do relato do sujeito envolvido em 
um processo jurídico. O projeto elaborado e 
vivenciado pelo juiz Daltoé recebeu em 
dezembro de 2006 menção honrosa, na 
categoria Tribunal, no Prêmio Innovare. O 
projeto propõe que as equipes interdisciplinares 
participem da audiência de instrução e 
julgamento nos casos de suspeita de abuso 
sexual numa sala interligada à sala de 
audiências montada especialmente para tal 
finalidade. A entrevista realizada se dá com 
perguntas prontas elaboradas pelo juiz, 
promotor, advogados. Para o autor, o psicólogo 
traduziria as questões para a linguagem infantil. 
Na sala do depoimento sem dano existem 
equipamentos como: computador com gravador 
de CDs e placa de captura de vídeo, duas mesas 

de som com quatro canais, microfones, uma 
câmara fixa do modelo utilizado com segurança 
de estacionamentos, cabeamento interligando as 
salas, televisão de vinte e nove polegadas. Tal 
projeto iniciou suas atividades na cidade de 
Porto Alegre e no ano de 2005 se estendeu para 
outras cidades do Rio Grande do Sul. Nos 
últimos anos, estados como Acre e Rio Grande 
do Norte também programaram tal projeto. 
Informações recentes nos mostram que os 
estados de São Paulo e Rio de Janeiro estão em 
vias de implementar o referido projeto. De 
acordo com o idealizador do projeto, o 
depoimento é dito sem dano (ou com redução de 
danos) por ter o propósito de evitar o dano 
secundário na criança supostamente abusada. 
Tal denominação já era utilizada pelo juiz 
Daltoé em seu livro, quando fala dos objetivos 
do projeto, sendo a redução de danos um deles. 
No entanto, durante a realização de alguns 
seminários, observamos a mudança no 
tratamento do projeto, após muitas críticas 
referentes à expressão “sem dano”. Através do 
depoimento numa outra sala, sem ter contato 
com o suposto abusador, bem como a utilização 
de técnica especializada por meio dos experts 
evita-se a revitimização da vítima. No entanto, 
que experts serão esses, capazes de descobrir a 
verdade de que depende o juiz para condenar 
uma pessoa. Será esse o papel da psicologia? 
“Desvendar” mistérios, buscar “verdades”? 
Questionar este lugar no qual estamos sendo 
colocados, retornando àquela Psicologia 
Positivista pode ser um começo, afinal, estamos 
inseridos numa instituição que espera da 
psicologia a busca da verdade, Atualmente 
vivenciamos questões semelhantes ao século 
XIX, herdamos questões referentes ao Direito 
Positivo e tentamos construir outros discursos e 
outras formas de se pensar a organização 
judiciária. Pois como nos lembra Foucault, 
aparentemente as nossas técnicas se destinam a 
aliviar, a curar, a socorrer. Após a dita 
“entrevista”, esta é gravada e anexada aos autos. 
Ou seja, a fala e a imagem da criança ficam 
eternizadas, sem a possibilidade de 
contextualização histórica daquela fala e 
daquela experiência vivenciada pela família. 
Quais os limites da Psicologia? Que utilização 
está sendo feita desse saber? Por que a 
Psicologia? E por que não a Psicologia? 
Atualmente um substitutivo ao projeto de lei nº 
4126/2004 tramita no Senado Federal. Em 
junho de 2007 o Conselho Federal de Psicologia 
divulgou uma moção de repúdio, esclarecendo 
que a atuação do psicólogo no referido projeto 
não diz respeito à prática psicológica. O 
psicólogo parece estar sendo utilizado como 
instrumento para determinado objetivo, neste 
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caso, evitar o dano secundário da vítima e 
condenação do agressor. Mas, quem condena? 
Quem julga? São questões a serem levantadas. 
Experiências similares ocorrem em outros 
países, porém, tais experiências existentes 
sinalizam o fato do número de condenações ter-
se elevado. No entanto, quando se trata de casos 
de abuso sexual será somente esta vertente a ser 
considerada? E as crianças e adolescentes 
vítimas, como estão sendo tratadas? Não 
podemos partir do princípio de que esta criança 
está sozinha. Ela está inserida num contexto e 
na maioria dos casos trata-se de abuso sexual 
intrafamiliar, ou seja, realizado pelo pai, 
padrasto ou alguém próximo a quem a criança 
ama. De qual dano estamos falando? Os 
“encontros” da Psicologia com o Direito visam 
colocar em análise esse aprisionamento da 
prática e a possibilidade de construção de outros 
lugares. Vivenciar essas linhas duras e outras 
mais flexíveis faz parte do nosso trabalho, 
também faz parte, criar saídas por meio das 
quais possamos provocar movimento, pôr em 
questão o instituído. E isso acontece quando 
questionamos as nossas práticas cotidianas, 
quando colocamos em análise o lugar que 
ocupamos.  
 
 

A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA 
FIGURA DO “DROGADO PERIGOSO” 

 
Omar Alejandro Bravo 

Professor invitado Pós-graduação em Psicologia 
Social, UFRGS 

omarlakd@gmail.com 
 
A afirmação marxista de que a história se 
repete, a primeira vez como tragédia, a segunda 
como comédia, pode ser trasladada à análise dos 
processos de produção histórica da figura do 
“anormal perigoso”. Esta figura condensa várias 
determinações sociais, históricas e teóricas, que 
permitiram a aparição de dispositivos de 
tratamento e controle particulares ao longo da 
história. A aproximação entre loucura e 
periculosidade, feita no começo da 
modernidade, se repete hoje na afirmação 
brutal, absurda de que o usuário de drogas 
constitui uma ameaça social, afirmação esta que 
permite justificar uma estrutura institucional 
destinada a tratar, vigiar e/ou punir essa ameaça. 
A relação histórica entre a psiquiatria e o direito 
penal operou permitindo que determinados 
sujeitos e grupos humanos pudessem ser 
arbitrariamente classificados segundo traços de 
caráter, comportamentos sociais e/ou 
determinadas características pessoais, todos eles 
indicadores de um suposto caráter perigoso. A 

história da psiquiatria em particular, 
principalmente a partir das teorias de Pinel, 
Esquirol e Lombroso, permite entender de que 
forma este percurso teórico-político-
institucional foi se constituindo e sobre quais 
bases epistemológicas, sociais e políticas foi 
produzindo o consenso necessário para se 
legitimar. Desta forma, constituem-se discursos 
que se afirmam em torno a duas questões 
principais: 1) por trás da loucura sempre está o 
crime e 2) essa loucura, mesmo intensa, precisa 
de um olhar experimentado que a identifique. 
Esta última questão permite legitimar o espaço 
da perícia dentro do processo legal. O exame, 
forma de produção de verdade utilizada na 
perícia psiquiátrica, aponta à produção de um 
saber sobre os indivíduos baseado na 
observação, classificação e análise dos seus 
comportamentos e deve ser elaborado por um 
especialista. O exame difere das técnicas do 
inquérito, próprias da Idade Média, que 
introduzem o lugar do poder político na 
resolução dos conflitos e procura a verdade 
através de perguntas, verdade essa que vai ser 
finalmente estabelecida por um grupo de 
notáveis convocados para esse fim. Com os 
procedimentos de prova, anteriores ao século 
XII, a distância é ainda maior, já que neles a 
resolução de conflitos surgia de uma disputa 
entre as duas partes envolvidas, geralmente 
dirimida com métodos violentos, e onde o 
Estado não entrava como parte afetada. Os 
manicômios judiciários, destinados aos 
infratores a lei declarados inimputáveis e 
sujeitos as denominadas medidas de segurança, 
constituem as instituições que melhor 
condensam essa aproximação entre psiquiatria e 
direito. Estas instituições reúnem o pior dos 
manicômios com o mais aberrante das prisões. 
Dado que os apenados sujeitos a este regime 
legal-institucional têm a sua pena anulada e 
substituída por estas medidas, o prazo de 
reclusão desta população passa a depender dos 
laudos efetuados por peritos psiquiatras que 
devem determinar a cessação de periculosidade 
do periciado, o que leva na prática a que estas 
medidas se prolonguem por tempo 
indeterminado. Os mecanismos de produção da 
figura do anormal perigoso continuam vigentes, 
ajustados às formas que esta suposta disfunção 
social e psíquica apresenta hoje em dia, 
associada principalmente à identidade do 
“drogado” como representante do descontrole 
psíquico e de uma suposta ameaça social. Da 
mesma maneira, para essa população são 
destinadas instituições, práticas e discursos que 
reclamam uma especificidade baseada no 
isolamento e tratamento forçado. Uma série de 
mitos permite a consolidação do imaginário 
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social que sustenta essa arquitetura 
institucional: o da escalada no consumo, que 
supõe que o usuário de uma droga leve 
terminará fatalmente consumindo mais 
quantidade e tipos de drogas; o do descontrole 
social, que associa o consumo com a prática de 
atos ilícitos e o da absoluta alienação subjetiva 
do consumidor, que permitirá demandar a 
obrigatoriedade do tratamento. A questão do 
consumo e comercialização das drogas 
consideradas ilegais tem ainda um viés 
ideológico particular, representada pela 
expressão narcoguerrilha, utilizada como 
acusação política atribuída tanto a grupos 
criminosos diretamente envolvidos com a venda 
dessas substâncias como a movimentos políticos 
e sociais que se manifestam contra a ordem 
vigente. A palavra drogado implica uma 
acusação médica e moral que adquire também 
dimensões políticas. Desde uma leitura 
genealógica, o termo drogado pode ser 
originalmente relacionado ao de subversivo; 
hoje a associação mais comum é com a figura 
de bandido. As instituições conhecidas como 
comunidades terapêuticas, apesar de 
reconhecerem vários modelos diferentes, 
possuem em comum uma metodologia próxima 
ao modelo pineliano do tratamento moral. A 
abstinência passa a ser o único objetivo 
possível, a transformação do sujeito moralmente 
e socialmente desadaptado o caminho para esse 
fim. Esses mecanismos de controle social, de 
caráter terapêutico, se complementam com 
ações de caráter penal ou a mistura dos dois 
mecanismos, como no caso da denominada 
Justiça Terapêutica. Neste dispositivo jurídico-
terapêutico o acusado por consumo de drogas 
ou crimes de pouco potencial ofensivo 
associados a esse consumo pode optar por ser 
tratado ou punido, ficando assim preso as 
opções de ser considerado bandido ou doente. A 
teoria criminológica conhecida como 
etiquetamento - ou labelling aprouch - mostra 
os efeitos perversos deste tipo de imposições. 
Um particular aproveitamento do conceito de 
função paterna, que reivindica intervenções 
disciplinadoras desde uma suposta falta ou 
carência moral de alguns sujeitos 
(principalmente os jovens) permite com 
freqüência outorgar respaldo teórico a estas 
intervenções. A insistência em detectar essas e 
outras anomalias desde idades cada vez mais 
precoces habilita também ao aumento da 
administração de medicação psiquiátrica entre 
crianças, através da ampliação brutal dos 
diagnósticos de hiperatividade e síndromes 
associados. Desta maneira, pode-se afirmar a 
existência de uma verdadeira sociedade 
manicomial, que pune a sujeitos e grupos 

considerados anormais e/ou perigosos através 
de formas de controle diversificadas, que vão 
desde a prisão até o tratamento. A discussão em 
torno ao funcionamento desses mecanismos 
institucionais revela-se assim como uma tarefa 
urgente e necessária. Frente a esta realidade, é 
necessário afirmar uma política de saúde mental 
que dirija as suas ações à integração social e 
comunitária dos sujeitos, promovendo redes 
sociais de contenção que possibilitem tramitar 
situações de violência, desamparo e sofrimento, 
contribuindo assim para a criação de uma 
sociedade mais justa e democrática. 
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SESSÃO: DAS PRÁTICAS ATUAIS PARA A HISTÓRIA DA PSICOLOGIA 
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Trata-se de pesquisa que busca aprofundar a 
análise do chamado circo social, conceito que 
nasce de práticas que têm como principal 
objetivo a inclusão de jovens através da arte 
circense. Partindo da experiência profissional 
com a arte circense e da dissertação de 
mestrado, propomos como projeto de doutorado 
a realização de uma genealogia do circo social 
seguindo os rastros das análises levantadas no 
trabalho de dissertação. A complexidade e 
originalidade deste tema foram apontadas pela 
banca examinadora que salientou a convocação 
que o contemporâneo nos traz frente às práticas 
de arte e educação, no caso o circo social. 
Tecnologia esta que, no cenário das políticas 
neoliberais, tem como função gerir a pobreza e a 
violência nos centros urbanos. Apresentamos o 
problema desta pesquisa como processo 
historicamente objetivado por meio de nossa 
trajetória (acadêmica e profissional) como 
pesquisador, seguindo os encontros e os 
acontecimentos que nela possibilitaram a 
elaboração do problema: qual é a condição da 
arte circense nas práticas de circo social? Tal 
problematização surge de inquietações no 
processo de constituição da organização não 
governamental CIRCUS – Circuito de Interação 
de Redes Sociais, formada por um grupo de 
pessoas que ingressaram no curso de psicologia 
(UNESP-Assis) e que paralelamente passaram a 
trabalhar em atividades como teatro, circo e 
práticas cooperativistas. Nascia assim o grupo 

de circo que, após um certo tempo, cresceu com 
a presença do professor de filosofia Mário 
Fernando Bolognesi, também trapezista e 
palhaço. A partir de então passamos a realizar 
exercícios de acrobacia, malabarismo, 
equilibrismo e pirofagia nas manhãs de sábado, 
no campo de futebol da UNESP-Assis. Em um 
trajeto paralelo a este, neste mesmo período, 
ocorriam sucessivos encontros entre colegas e 
amigos, dentre os quais, a professora Sônia 
Aparecida Moreira França, em que pensávamos 
problemas como o desemprego, a separação 
daquilo que se produz no trabalho, as práticas 
sociais da psicologia, como investir nossa força 
de trabalho, as cidades e as possibilidades de 
ação. Estes encontros resultaram na proposta de 
fundar uma organização não governamental. No 
dia 2 de dezembro de 2001, finalmente, foi 
fundada a CIRCUS - Circuito de Interação de 
Redes Sociais, uma organização não 
governamental composta em sua maioria por 
psicólogos e estudantes da UNESP de Assis. No 
ano de 2003 a CIRCUS criou o projeto 
CIRCULANDO – em que participei como um 
dos proponentes – que trabalhava com oficinas 
de circo oferecidas a pessoas de baixo nível 
sócio-econômico. O projeto atendeu cerca de 
noventa pessoas entre jovens e crianças de 
diversos bairros pobres da cidade de Assis. 
Também neste ano a CIRCUS entrou para a 
Rede Circo no Mundo Brasil – RCM_BR, rede 
de projetos que trabalham com circo social no 
Brasil. Esta surge a partir de 1998 através de 
uma articulação de instituições não-
governamentais que investem na arte-educação 
como um meio eficaz para promover o 
desenvolvimento integral de crianças e jovens 
marginalizados e moradores de regiões pobres e 
perigosas (Revista Circo no Mundo,2003). Esta 
rede recebe apóio do “Cirque du Soleil”. Hoje o 
projeto CIRCULANDO, em seu formato 
original, está encerrado. Ocorreram, porém, 
desdobramentos. Dentre eles está a proposta 
desta pesquisa e a permanência na RCM-Br, 
com o papel de problematizar suas práticas e 
conceitos em encontros de formação de 
educadores e gestores e com a participação em 
fóruns que discutem as diretrizes das escolas de 
circo no Brasil, além das políticas públicas 
voltadas para a arte circense. É no rastro desta 
trajetória, dos psicólogos aos circenses e do 
circo ao circo social, que surge o problema desta 
pesquisa: como o circo é apropriado e veiculado 
pelos psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, 
dentre outros profissionais, nas práticas 
educacionais não governamentais de circo 
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social? Neste mesmo contexto foi criado o 
núcleo de pesquisa da CIRCUS, que atualmente 
dá sustentação teórica a nossas ações, 
questionando a sua coerência com os princípios 
políticos e éticos da instituição e afirmando ou 
propondo formas de ação. No momento esse 
núcleo conta com as seguintes investigações: 
pesquisas de mestrado concluídas: “Do Perigo 
das Ruas ao Risco do Picadeiro: Circo Social e 
Práticas Educacionais Não Governamentais” 
realizada no Programa de Pós Graduação em 
Psicologia da Universidade Federal Fluminense 
por Tiago Cassoli, “Passagens Circenses” de 
Manoela Maria Valério desenvolvida no mesmo 
Programa de Pós Graduação, “Subjetivações e 
Tecnologias da Cidadania: Cartografia sobre 
uma rede social” realizada no Programa de Pós 
Graduação em Psicologia da Universidade 
Federal de Santa Catarina por Ricardo Abussafy 
de Souza e “A Condição da Arte e Novos 
Paraísos Artificiais” realizada no Programa de 
Pós Graduação em Psicologia da Universidade 
Estadual Paulista por Fernando Luiz Zanetti. 
Após a saída dos pesquisadores de quatro 
programas de mestrado em Universidades 
diferentes pretendemos fazer um projeto de 
doutorado integrado com a seguinte temática: 
problematizar a arte, a cidadania e a filantropia 
como dispositivo de controle social tendo cada 
qual os seguintes objetivos específicos: Tiago 
Cassoli: Problematizar a aliança entre arte 
circense e a filantropia na construção de um 
dispositivo de controle social; Manoela Maria 
Valério: Problematizar quais os acontecimentos 
dentro do universo circense que permitiram sua 
apropriação pelos dispositivos de controle 
social; Ricardo Abussafy de Souza: 
problematizar as condições de transformação da 
cidadania em um dispositivo que oferece 
técnicas e estratégias de controle social; 
Fernando Luiz Zanetti: problematizar as 
condições de transformação da arte em um 
dispositivo que oferece técnicas e estratégias de 
controle social. Esses quatro trabalhos se 
complementam no seguinte sentido: a arte, a 
filantropia e a cidadania são 
instituições/conceitos que tiveram o seu grande 
desenvolvimento durante a modernidade. 
Entretanto, com a busca de novas tecnologias de 
controle pelo Estado e de melhoria da 
capacidade produtiva da população estimulada 
pelo capital, tanto a cidadania quanto a arte 
tornam-se instrumentos de controle social. E 
temos a filantropia que realiza e efetiva a 
privatização da arte e da cidadania em práticas 
sociais governamentais dos homens. Esses 
dispositivos são forjados em resposta as 
necessidades do Estado Moderno de governar os 
indivíduos e as populações. Uma das questões 

mais relevantes para CIRCUS é sua relação com 
a arte, a cultura e a cidadania. Qual deve ser a 
posição estratégica diante dessas três instâncias 
ou instituições? Sempre realizamos ações 
artísticas e/ou culturais e, na medida em que 
estas se processam, surgem diversos 
questionamentos: Nossas práticas estão 
fomentando e atualizando qual idéia de cultura? 
Quais conceitos de arte são colocados? Qual a 
função da arte em nossas ações? O que é arte e 
cultura na atualidade? Além dessas questões que 
são de grande dificuldade, nos apresenta 
também, a relação da CIRCUS com o mundo 
social. A CIRCUS é uma organização que 
trabalha a formação de redes sociais e sempre 
esse último conceito está presente em suas 
ações. Em vista deste fato temos que pensar, 
para além das questões relacionadas ao próprio 
campo da arte, a relação da arte e da cultura 
com as práticas sociais da cidadania, no caso, os 
chamados projetos sociais, os quais nós também 
realizamos. Temos assim, como recorte de 
análise neste trabalho integrado de 
doutoramento, as práticas circenses 
desenvolvidas por organizações não 
governamentais, num contexto de políticas 
neoliberais de controle social produzidas pelo 
capitalismo atual. Como o circo social dialoga 
com as racionalidades disciplinares da educação 
e da psicologia? Como vem se dando a nova 
aliança, não mais da filantropia com a ciência 
(especificamente com o poder médico do início 
do séc. XX), mas atualmente da filantropia com 
as artes, em particular com as artes 
circenses?Quais são os processos de 
subjetivação que vêm sendo produzidos nas 
práticas de circo social?  
Devido à complexidade do tema não foi 
possível desenvolver no percurso de mestrado 
as várias linhas genealógicas que se 
apresentaram no caminho, apesar de terem sido 
aprofundadas questões como: o que tornou 
aceitáveis ou moralmente boas as práticas do 
circo social em nossa sociedade atual, como se 
evidenciam as condições de sua aceitabilidade e 
as linhas de ruptura que marcam sua emergência 
no contemporâneo. Buscamos no mestrado 
delinear quais são as condições de aparição da 
singular tecnologia “circo social” como efeito 
de múltiplos elementos determinantes, ou seja, 
efeitos que surgem a partir de um mosaico de 
combinações entre diversos domínios (arte, 
psicologia, educação, direito, ciências sociais, 
etc) que se efetivam nas práticas filantrópicas 
(Foucault,1979). Propomos agora análises 
balizando-nos com a seguinte questão: se a arte 
circense está aprisionada em um dispositivo de 
controle social quais são as possibilidades de 
sua aparição como, irreverente, satirizadora e 
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desafiadora dos limites morais, colocando assim 
em cheque os valores hegemônicos de nossa 
sociedade? Que valores são estes e como são 
forjados? Seguimos as pistas deixadas por 
Bakhtin (1999) que diz que o corpo grotesco do 
palhaço “mantém viva a tradição do 
grotesco”(Bolognesi,2003) e o modo de vida a 
ele implicado, ou seja, seus valores próprios, 
seu estilo, que foram desqualificados pelos 
dispositivos de controle do Estado Moderno. 
Buscaremos neste trabalho o aprofundamento da 
análise da aliança da arte circense com a 
filantropia, já que há urgência de 
problematizarmos os conceitos de arte e 
educação, tão disseminados nos meios 
acadêmicos tanto quanto no âmbito de projetos 
sociais.  
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Era uma vez um jovem que precisava escolher 
uma profissão – estava extremamente confuso 
entre o que seus pais e amigos sugeriam, o que 
supostamente daria mais status social e o que de 
fato desejava. Foi buscar então orientação com 
especialistas vocacionais e após várias 
dinâmicas e testes para avaliar sua 
personalidade, interesses e vocações obteve 
como resultado três opções de escolha 
profissional... Essa história poderia ter outros 
desdobramentos além do par problema/solução. 
Apresentamos o projeto de extensão que se 
realiza no Serviço de Psicologia Aplicada 
(SPA) da Universidade Federal Fluminense 
(UFF) supervisionado pela psicóloga Mônica 
Dreux Frotté: Analítica do Vocacional, projeto 
que data de 1995 e anualmente acolhe e 
problematiza demandas de auxílio sobre como 
escolher uma profissão. Compomos um grupo 
iniciado em março de 2008; no primeiro 
momento fazemos reuniões semanais de estudo, 
posteriormente atendimentos em grupo e 
supervisões. Sustentados na Filosofia da 
Diferença, em autores do mundo 
contemporâneo do trabalho e no método 
genealógico desenvolvido por Michel Foucault, 

construímos uma abordagem que pretende 
problematizar demandas naturalizadas e 
desmontar o lugar de especialista que testa 
aptidões e produz verdades absolutas sobre o 
sujeito. A Orientação Vocacional surge com o 
avanço da Modernidade, que coloca em xeque 
modos de ser e estar no mundo, exigindo novas 
maneiras de relacionar-se com o trabalho. 
Fazendo uma leitura genealógica deste saber 
observamos que emerge aliado as forças do 
capitalismo; colocando em cena noções de 
vocação, capacidade, aptidão, pressupõe que o 
homem possui dons inatos a serem desvelados, 
capacidades a serem adquiridas e desenvolvidas, 
podendo o orientador adequar tais 
características (supostamente da ordem de uma 
interioridade) à perfis profissionais previamente 
delineados no mundo exterior – cada homem 
teria seu lugar pré-destinado na produção, 
trazendo dentro de si a marca para o sucesso ou 
fracasso. O Brasil, influenciado pelo modelo 
norte-americano, criou na década de trinta o 
primeiro serviço público de Orientação 
Profissional. Era o auge da industrialização 
brasileira e a implantação de trabalhos 
psicométricos nesta área respondia as demandas 
do desenvolvimento industrial. 
Instrumentalizando-se com aparatos estatísticos 
e aliando-se a psicologia científica da época 
(baseada em estudos biológicos e hereditários 
desconsiderando atravessamentos históricos) a 
Orientação Vocacional produziu separações 
entre esferas profissionais e sócio-políticas, 
esvaziando possibilidades de questionar a 
organização social e legitimando desigualdades 
sociais com justificativas psicológicas. O 
impulso do crescimento industrial, a partir da 
década de cinqüenta, e as proteções sociais 
mediadas pelo Estado resultaram em um 
período de empregos estáveis com contratos 
indeterminados. Tornava-se cada vez mais 
necessário qualificar os jovens para este 
mercado e a Orientação Vocacional estendeu 
seu campo de atuação, colaborando ainda mais 
com os objetivos do capital, canalizando 
vocações para o trabalho. Estava-se operando a 
manutenção da ordem, colocando o homem 
certo na profissão certa, garantindo o projeto da 
Modernidade de ter cada coisa em seu lugar. Na 
década de setenta, um novo olhar sobre o 
indivíduo que escolhe entra em cena com o 
paradigma clínico divulgado no Brasil por 
Rodolfo Bohoslavsky. Vivia-se nesta época a 
ditadura militar – período que produziu modos 
de vida apáticos, voltados para espaços privados 
e questões intimistas, desvinculados das 
realidades social, econômica e política; que 
destas o Estado cuidasse porque naqueles 
tempos era risco de morte. A perspectiva clínica 
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encontrou um solo propício de condições para 
suas estratégias: colocou em foco o sujeito que 
escolhe, com sua história pessoal e familiar, 
considerando que o paradigma estatístico não 
daria conta da complexidade da escolha. 
Entretanto ainda se tratava de um sujeito 
recortado de seu contexto histórico, um sujeito 
já configurado no modo-indivíduo; há aqui uma 
produção que ao legitimar separações entre vida 
e trabalho, desejo e política, indivíduo e 
sociedade, público e privado, afirma-se com 
uma suposta neutralidade em relação ao campo 
social. E não é raro nos dias atuais a prática da 
Orientação Vocacional, com diferentes 
abordagens teóricas, continuar não colocando 
em análise suas implicações históricas. Ao 
inserir a prática de orientar vocações na história, 
não é mais possível pensar qualquer intervenção 
que não se constitua atravessada pelo campo 
político. Pensando a subjetividade como 
produção, entendemos que cada sociedade põe 
em funcionamento modos de ser que são 
incorporados pelos sujeitos como necessários; 
produção de subjetividade diz da maneira como 
os sujeitos sentem e experimentam o mundo, 
não é da ordem de um dentro ou fora, mas um 
conjunto de componentes da ordem extra 
(escola, família, mídia, etc.) e infrapessoal. O 
sujeito pode aderir a modos de ser dominantes, 
sutilmente oferecidos como as únicas 
possibilidades de existência, construindo 
sistemas de identificação modelares ou 
estranhá-los produzindo singularizações. No 
processo de intervenção apostamos no 
deslocamento do modo-indivíduo, que escolhe 
atrelado a concepções universais, para afirmar 
um desejo que se faz num processo de 
experimentação com sentidos sendo criados e 
recriados nos diferentes encontros, onde o 
sujeito se coloca como mais uma força 
componente de um território existencial. O 
contexto histórico que vivemos hoje, nomeado 
contemporaneidade, demanda as mesmas 
práticas de controle e manutenção de uma 
determinada ordem engendrada pela 
Modernidade, mas num jogo diferente de forças 
que o capital foi produzindo aliado ao avanço 
das novas tecnologias. Desaparecem 
gradativamente as fronteiras entre público-
privado, o poder descentraliza-se, configuram-
se novas esferas espaço-tempo, estabelecem-se 
relações inéditas no mundo do trabalho. 
Sociedades de Controle, expressão utilizada por 
Gilles Deleuze, aponta para esta outra 
organização do saber-poder que antes se dava 
por sistemas fechados e agora trata de gerir a 
própria vida através de regimes de controle sem 
barreiras. Tais transformações vão 
empreendendo outra lógica de operar no mundo, 

constituindo modos de existência que se 
adaptem as novas exigências de como ser um 
trabalhador. Diante destas novas exigências, é 
um desafio experimentar a construção de um 
campo de escolha profissional que não seja 
meramente uma aderência mercadológica – 
redução do desejo a uma profissão a ser 
consumida com promessas de sucessos e 
realizações futuras. Acreditamos que atualmente 
há uma abolição do tempo como acontecimento 
e uma excessiva preocupação em planejar o 
futuro; habitamos o tempo do acelerador e não 
acolhemos as experimentações. Nossos 
encontros com o grupo vêm oferecer aos jovens 
um convite a experimentar o presente com 
intensidade, construindo barricadas no tempo, 
parando para pensar, para sentir, produzindo 
escapes nessa aceleração consumista e 
desenfreada; experimentar caminhos que se 
façam sem muitos objetivos pré-estabelecidos, 
acolhendo o acaso e o inesperado como matéria 
de composição. As escolhas usualmente são 
pensadas como uma opção entre alternativas 
excludentes; é no sentido de ou isto ou aquilo, 
de perda e fragmentação que se vivenciam 
escolhas. Cabe questionar se escolhemos de fato 
ou consumimos alternativas já dadas no mundo. 
Dentro de nossas concepções teóricas, como 
podemos na prática criar possibilidades para o 
sujeito escolher em meio a tantas aderências, 
capturas e modelos? Este é nosso desafio a cada 
encontro. Escolher só é possível inventando 
novos modos de existência, produzindo 
deslocamentos e fissuras nos territórios 
congelados; é preciso desapaixonar das 
respostas e encantar-se mais pelos problemas e 
seus desdobramentos. É pela via do não saber o 
que fazer e da ânsia em buscar respostas que 
chegam até nós no SPA/ UFF pessoas que 
buscam orientação vocacional, desejam definir 
rotas profissionais com ajuda de especialistas 
para não se arrependerem. Ante tantas dúvidas 
querem chegar rapidamente a um alvo – o 
futuro – abolindo o processo. Na composição 
deste trabalho destituímos lugares já 
estabelecidos, alguém que não sabe (orientando) 
coordenado por alguém que sabe (orientador), 
para construir encontros singulares entre forças 
que possibilitem questionamentos das temáticas 
relacionadas à escolha profissional (mercado de 
trabalho, dinheiro, prazer/obrigação, perfil 
profissional, garantias/incertezas, etc.). Assim, 
cada grupo compõe sua história singular sem 
trajetórias construídas à priori. Envolvidos nesse 
processo somos constantemente convidados a 
destituir territórios existenciais endurecidos, 
inventando outros possíveis que afirmem a 
potência da vida como diferença. Elegemos 
operar nossas intervenções em grupo porque o 



Anais do VIII Encontro Clio-Psyché 
Histórias da Psicologia no Brasil 10 Anos Depois 
 
 

UERJ, 29 a 31 de outubro de 2008   ISSN: 1982-632X  

202

entendemos como dispositivo: aquilo que 
dispara, faz funcionar, produz novos 
acontecimentos. Tradicionalmente o grupo é 
pensado como ponte que liga indivíduo e 
sociedade, separados como unidades 
dicotômicas, no sentido de apaziguar suas 
contradições – entre preservar uma identidade e 
obrigatoriamente estabelecer laços sociais para 
sobreviver, o grupo é um “entre” que mediaria 
tais conflitos. Compreendemos grupo como uma 
construção, não como essa estrutura a - histórica 
sobre a qual se criam mil tecnicismos para 
trabalhá-lo. Grupo como possibilidade de abrir 
outras conexões, outros agenciamentos, 
produzir estranhamentos. Este projeto de 
extensão torna-se uma possibilidade de 
enfrentamento e escape às forças hegemônicas 
do mundo contemporâneo que conduzem ao 
imediatismo, as respostas rápidas, as 
adequações ao dinamismo do capital atual, ao 
empreendedorismo como forma de apaziguar as 
mazelas do desemprego, as exigências 
desenfreadas de qualificação e produção, dentre 
outras demandas. Uma difícil composição de 
um modo de intervenção que propõe produzir 
intervalos de pensamento e vivências de 
processos, criando um tempo de experimentar a 
autorização do próprio caminho profissional. 
Não esperamos muitos adeptos, mas aqueles que 
se sensibilizam pela proposta podem 
compartilhar do surpreendente, das reinvenções, 
das batalhas cotidianas, como possibilidades 
existenciais. Escolhemos neste trabalho o 
incômodo da luta ao pretenso “sossego” dos 
apaziguamentos. 
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A aproximação entre Direito e Psicologia vem 
ocorrendo no âmbito jurídico há certo tempo. 
Tradicionalmente são encontrados trabalhos da 
Psicologia no sentido de auxiliar o Judiciário a 
tomar decisões em relação a processos que 
devem ser julgados. Nesse sentido, entra todo 
um instrumental psi, através de testes, 

instrumentos de avaliação, laudos e técnicas de 
depoimento, para dizer o que é certo ou errado, 
normal ou anormal. Essa linha da Psicologia se 
aproxima do Direito oferecendo-se como uma 
ferramenta a mais que pode ser acessada. 
Apesar de serem encontrados trabalhos, ainda 
hoje, embasados em tais práticas, percebem-se 
movimentos do Direito no sentido de buscarem 
outra Psicologia para comporem seus trabalhos 
e sua formação. Esse movimento questiona o 
lugar da Psicologia de mera ferramenta a ser 
utilizada, além de se propor a romper com um 
determinado campo de saber psi normatizador. 
Em função disso, trazemos a experiência de 
outra produção de trabalho do Direito com a 
Psicologia em uma faculdade de Direito 
particular da região metropolitana de Porto 
Alegre, uma vez que tal movimento está 
atravessando as formações de futuros 
operadores do Direito.  
A experiência se dá desde agosto de 2004, no 
processo de reforma curricular, em que a 
faculdade opta por inserir a disciplina de 
Psicologia Aplicada ao Direito no currículo, 
bem como contratar uma professora que 
trabalhasse com Psicologia Social para ministrar 
tais aulas. Interessante que a escolha foi de fato 
por alguém que trabalhasse e/ou tivesse uma 
formação, portanto, com referenciais críticos da 
Psicologia. A reforma curricular, além de 
colocar discussões interdisciplinares na pauta da 
formação, foi organizada por eixos temáticos, 
possibilitando uma maior circulação entre os 
conteúdos. Juntamente com a contratação da 
professora, veio um pedido da faculdade para 
que fosse montado um programa de estágio com 
a Psicologia, tendo como eixo central a questão 
da interdisciplinaridade. Os estudantes seriam 
de outros locais de ensino superior, uma vez que 
não era oferecido o curso de Psicologia aos 
alunos do Centro Universitário. Constituindo-se 
em mais uma “mistura”: estudantes de outro 
curso e de outros estabelecimentos de ensino. 
Em março de 2005, iniciam as atividades do 
estágio de Psicologia na faculdade de Direito, 
contando com o enfoque conceitual da Análise 
Institucional. O primeiro grupo de estagiários 
contava com quatro participantes e teve o 
desafio de transpor um projeto, que existia até 
então no papel, para a prática. Suas atividades 
circulavam em torno dos atendimentos e 
discussões em um dos núcleos de prática 
profissional, o núcleo de mediação, no qual 
realizavam atendimento da comunidade que 
procurava o serviço de assistência judiciária da 
faculdade para resolver questões de ordem 
jurídica, especialmente, questões que envolviam 
Direito de Família. Para essa comunidade era 
oferecida a possibilidade de resolver suas 
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questões de outra forma, acessando o judiciário 
de outra maneira, estando elas mais apropriadas 
do que iria acontecer em suas vidas, uma vez 
que o processo de decisão e de escolha estava 
com elas e não com o juiz, na proposta da 
mediação. A prática de mediação, em que 
propunha um atendimento interdisciplinar, além 
de inserir outra lógica de entendimento jurídico 
num serviço de assistência, possibilitou diversos 
encontros e desencontros com a Psicologia. O 
escutar demais contraposto à “objetividade do 
Direito”, o deixar os clientes “livres” para 
escolherem o caminho e a resolução mais 
adequada para eles, foram algumas questões que 
surgiram e perpassam o trabalho seguidamente. 
As atividades foram avançando e o trabalho foi 
sendo criado: atendimento interdisciplinar, 
atividades de extensão - em penitenciária, em 
escolas, em um Foro regionalizado - assessorias 
a professores, à coordenação de prática 
profissional, a orientadores de núcleos de 
prática, espaço coletivo com funcionários e 
estagiários administrativos da faculdade e com 
alunos que estão realizando seus estágios no 
serviço de assistência, oficinas aos estudantes de 
Direito, grupos de discussão com os alunos 
sobre temáticas variadas, assessorias a 
funcionários, grupo com a comunidade. Tais 
práticas foram sendo construídas ao longo de 
dois anos de trabalho, possibilitando 
questionamentos não só em relação ao trabalho 
com o Direito, mas à própria prática da 
Psicologia. O que estava sendo produzido? Que 
prática era essa tão difícil de nomear, que não se 
enquadrava nos lugares que tradicionalmente 
constituem as grandes áreas da Psicologia? Com 
esse turbilhão de questões, somado à produção 
de diversas demandas de trabalho, foi solicitada 
à coordenação a contratação de uma psicóloga, 
no intuito de garantir a permanência de 
atividades. Essa solicitação veio a formalizar a 
contratação de uma psicóloga, que havia sido da 
primeira turma de estagiários, abrindo outra 
possibilidade de trabalho na área psi junto com 
o Direito. A contratação foi efetivada em maio 
de 2007, após dois meses de encaminhamento 
da proposta. O movimento de 
institucionalização da Psicologia reverberou em 
vários espaços por onde circulavam as práticas. 
Resistências, linhas de fuga, rupturas, 
ambivalências, (des)acomodações de lugares, de 
posições, de práticas, de espaços, relações de 
saber-poder mais tensionadas, esvaziamento de 
idéias, visibilidade de outras potências do/no 
trabalho, inquietações mil, atravessando as 
práticas tanto da Psicologia quanto do Direito. 
Interessante que toda essa efervescência fala da 
produção de outros campos de saber da 
Psicologia e do Direito. O movimento do 

judiciário de valorizar as resoluções alternativas 
de conflitos (mediação, conciliação e 
arbitragem) que possibilitam pensar a questão 
“jurídica” sob outro olhar – lugar dos clientes, 
posição de quem atende, caminhos percorridos 
no judiciário e interlocução com outras áreas de 
conhecimento fazem com que se tenha de 
produzir mudanças na formação 
tradicionalmente positivista dos cursos de 
Direito. Nesse sentido, passa-se a construir 
compreensões outras da prática jurídica, 
produzindo-se operadores do Direito que 
marcam diferenças em seu entendimento 
teórico-prático das questões vivenciadas no 
contexto de trabalho, desde a faculdade. As 
diferenças também se produzem no campo psi, 
possibilitando a constituição de outro campo de 
saber, outro encontro com o Direito. O 
questionamento em relação à busca pela 
“verdade”, o deslocamento do saber para os 
clientes, o que, tradicionalmente, encontra-se 
nas mãos dos operadores do Direito (aqueles 
que sabem o que é certo ou errado?), a 
circulação e a construção do conhecimento de 
forma mais coletiva, a ação de atender junto, a 
desconstrução de naturalizações, o 
questionamento acerca do que está dado como 
certo, correto, aquilo que é à primeira vista ou 
escuta, da ordem do inquestionável.  
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Através do presente trabalho pretendo refletir 
sobre a prática que venho efetuando em um 
Centro de Referência de Enfrentamento à 
Homofobia. Como psicóloga venho encontrado 
situações das mais variadas onde, creio eu, não 
podemos mais negar a queda de algumas 
certezas que validavam conceitos e até teorias 
psicológicas. Num primeiro momento podemos 
pensar sobre a atuação no campo de direitos 
humanos e as violações que lidamos neste 
âmbito de atuação. A vida dos usuários deste 
serviço oferecido é, muitas vezes, marcada pela 
negação de inúmeros direitos e a constante 
afirmação de alguns modos de ser e existir bem 
específicos. A atuação na área de Direitos 
Humanos é de fato um campo extenso e sempre 
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imprevisível. A presença de atos que promovam 
injustiças, de práticas que atualizem efeitos 
violadores de direitos, muitas vezes 
fundamentais, nos faz agir e para além da ação, 
nos leva à reflexão. Em linhas gerais, 
pensaremos juntos em algumas reflexões que se 
apresentam como urgentes em nosso contexto 
atual. Atuar na afirmação de direitos é afirmar 
também o dever que temos em nosso cotidiano, 
nos momentos de lazer, no transporte, na 
alimentação, no trabalho, na saúde, na educação 
e assim por diante. Se consideramos que 
vivemos em um Estado democrático e 
praticamos a nossa cidadania, nos lembramos 
que cada um de nós possui direitos e em 
conseqüência possuímos também os deveres. 
Neste sentido, quando afirmamos o direito de 
ser diferente, afirmamos - a um só tempo - o 
dever de respeitar esta diferença. Assim, 
afirmamos que um agir democrático é respeitar 
e afirmar a possibilidade do outro de diferir de 
algumas expectativas e normativas sociais. 
Importando lembrar que este respeito é, 
portanto, um direito fundamental para a 
convivência social, pois ao ser negado produz a 
exclusão destas pessoas de diferentes espaços 
sociais. Dentre as possibilidades de 
diferenciação temos o que chamamos de 
diversidade sexual. Dentro desta diversidade 
temos alguns sujeitos que se identificam como 
lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e 
travestis, basicamente. Esta parcela da 
população - comumente chamada de LGBT - 
vem sofrendo, historicamente, das mais variadas 
violências, sejam elas letais ou não. São 
visibilizados de maneira pejorativa e 
invisibilizados em suas demandas mais 
específicas. Sabemos que a violência, muitas 
vezes, é letal, porém ela se reproduz de 
diferentes modos e em diferentes espaços 
institucionais. Neste sentido, é urgente refletir e 
lançar mão de ações, que se possam gerar 
políticas públicas na tentativa de efetivar 
garantias através de ações afirmativas que visem 
legitimar outros modos de existir e de amar. 
Neste momento, podemos fazer uma pausa e 
lembrar que cidadania se constrói também 
através da sensibilização da sociedade como um 
todo, incluindo suas diferentes instituições – 
policiais, escolares, acadêmicas, de saúde etc. O 
panorama atual, poderíamos dizer, é de 
desconstrução e reformulação frente à queda de 
alguns pilares tradicionais. Em meio a este 
momento, este artigo é fruto de uma reflexão 
anterior na qual procurei refletir sobre a atuação 
no enfrentamento à chamada “homofobia” com 
o recorte voltado para a infância e adolescência. 
Neste sentido, busquei elucidar idéias que 
pudessem nortear o fazer e as reflexões de 

algumas instituições que lidam com o público 
alvo de crianças e adolescentes para esta 
questão por motivos de um evento realizado 
pela instituição na qual atuo. Na acolhida deste 
demanda, pude notar que a problemática da 
violação de direitos e seu enfrentamento é mais 
complexa do que parece ser, pois ao tentarmos 
desconstruir os sentidos que atravessam a vida 
da população homossexual – aqui se entendendo 
este termo em um sentido geral, portanto 
englobando os Ls, Gs, Bs e Ts da então sigla 
LGBT. Desconstruir preconceitos para com 
homossexuais parece ser chamar-convocar a 
sociedade a repensar os tradicionais lugares para 
homens e mulheres em nossa sociedade. Neste 
sentido, parece que convocamos a todos nesta 
reflexão. Será que a homofobia só torna alvo, de 
fato, aquele sujeito dito homossexual, ou ela 
atinge também sujeitos heterossexuais? Eis aqui 
uma reflexão que já traz em si algumas 
problematizações do próprio termo em si. Sendo 
assim, devemos pensar o que é exatamente a 
homofobia? Poderia adiantar e dizer que seria a 
intolerância frente à diversidade sexual como 
um todo, ou então me restringir a afirmar que 
seria a intolerância frente a orientação sexual e 
as construções de gênero. Seria impreciso ou até 
impossível localizar, contemplar por completo 
neste artigo as inúmeras violações às quais são 
lançados os sujeitos que tomam rumos um tanto 
que diferentes dos padrões de comportamentos 
ditos sexuais. Devido a isto mesmo, podemos 
afirmar que o fato de se pensar a homofobia na 
infância e adolescência seria ainda mais 
complicado. Ao encaminharem esta demanda de 
pensar como instrumentalizar profissionais 
interessados no debate para este recorte fiquei a 
me indagar, será que podemos dizer da 
homossexualidade de alguém neste período tão 
“precoce” da vida? Me veio então a 
possibilidade de olhar as instituições, os 
equipamentos sociais que lidam com crianças e 
adolescentes e portanto, produzem-formam 
subjetividades. Estes equipamentos que 
atravessam o cotidiano e mais que isso, o 
constrói em sí, estão abertos para debater a 
sexualidade? Como eles pensam a 
homossexualidade? Quando situações que 
envolvem garotos ou garotas que queiram 
experimentar, se arriscar a beijar, acariciar e 
trocar afetos mais que de amizades com um 
outro do mesmo sexo biológico, como reagem 
estes equipamentos? Acredito que seria um bom 
início jogar para o debate a situação de crianças 
e adolescentes homossexuais abrigados. 
Recentemente estive em uma instituição onde 
ao ser questionado sobre a distribuição de 
preservativo o responsável da instituição disse 
não haver a prática de atos sexuais naquele 



Anais do VIII Encontro Clio-Psyché 
Histórias da Psicologia no Brasil 10 Anos Depois 
 
 

UERJ, 29 a 31 de outubro de 2008   ISSN: 1982-632X  

205

espaço. Neste mesmo espaço, através da 
atividade realizada, constatei os valores dados 
ao sexual como sendo os mesmo dados pelas 
músicas de estilo Funk. Todo um debate se faz 
necessário no sentido de ampliar os significados 
do envolvimento com o outro. Parece que se faz 
urgente abrir, inventar outros sensíveis de um 
modo geral. Temos uma produção midiática 
contemporânea que reproduz sentidos 
produtores de efeitos individualizantes onde o 
envolvimento com o outro, muitas vezes, fica 
restrito numa afirmação de si, um tanto que 
solitária. Neste caminho que pretendo levar a 
prosa, tudo parece ser parte envolvente da 
homofobia, pois no modo como a entendo, ela é 
mais uma maneira de reprodução dos modos de 
subjetivação contemporâneos que se apresentam 
bastante intolerantes frente às diferenças e suas 
conseqüentes diversidades. Na tentativa de 
desconstruir micropoliticamente a homofobia 
teci palavras que divagaram por diversos 
caminhos e não fecharam o tema em si. Pode ser 
que este seja um dos modos de enfrentamento, 
abrir o debate, apostar na inventividade e soltar 
a imaginação. Como uma afirmativa quase 
militante deixo estas palavras finais que 
questionam as promessas da modernidade, dos 
tempos das luzes. Afirmada a tal da liberdade 
inerente à cidadania é necessário que seja 
afirmada a diferença em pé de igualdade. Para 
além de normativas e tratados urge a produção 
de práticas e reflexões que se queiram libertárias 
e produzam direitos para além dos humanos e 
sim nietzscheanos. 
 
 

PROCESSOS HISTÓRICOS DA 
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A investigação da história das práticas “psi” no 
campo do trabalho implica também a adequada 
caracterização do espaço institucional onde se 
dá a atuação profissional. Afinal de contas, 
alguns dispositivos podem assumir especial 
relevância diante de eventuais novas práticas 
que venham a se institucionalizar. Nesse 
sentido, e por conta dessa premissa, esta 
pesquisa pretendeu analisar, frente ao horizonte 

mais amplo da história dos programas de saúde 
do trabalhador no Brasil, a especificidade das 
relações de proveniência e emergência presentes 
na criação do Centro de Referência em Saúde 
do Trabalhador (CEREST), no município de 
Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.  
Isso porque, no contexto brasileiro, as ações em 
Saúde do Trabalhador ganharam novos 
contornos a partir de fins da década de 70, no 
interior das lutas sociais características do 
movimento pela redemocratização do país. 
Nesse período, em decorrência da vinda de 
Giovani Berlinger, em 1978, para disseminar a 
proposta do Movimento Operário Italiano, 
alguns sindicatos incorporaram reivindicações 
que apontavam a luta dos trabalhadores pelo 
direito à saúde. Assim, as semanas de Saúde do 
Trabalhador realizadas em São Paulo, em 1979, 
deram origem ao DIESAT (Departamento 
Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e 
dos Ambientes de Trabalho), e a partir dos anos 
80 — ainda sob inspiração no Movimento 
Operário Italiano — surgiram diversas outras 
iniciativas em direção à saúde do trabalhador. 
Setores do movimento sindical (como 
metalúrgicos, petroquímicos, etc.), começam a 
exigir dos serviços de saúde pública um maior 
envolvimento com questões de saúde 
relacionadas ao trabalho. E, como marco desse 
processo, em 1984 foi criado o pioneiro 
Programa de Saúde do Trabalhador (PST) na 
rede da Secretaria Estadual de Saúde (SES-SP), 
em resposta à demanda dos sindicalistas. Pouco 
depois os estados de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia também 
criaram seus programas de saúde do 
trabalhador, com base na experiência paulista. 
Em que pese o valor de todas essas iniciativas 
brasileiras, é necessário ressaltar, contudo, que a 
preocupação com a saúde do trabalhador, nesse 
momento, não era exclusividade nacional. O 
que havia, na verdade, era uma tendência 
mundial, tendo a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) inclusive proposto, em 1985, o 
desenvolvimento de políticas públicas nessa 
área. A particularidade brasileira frente a alguns 
outros países, no entanto, decorreu do fato de 
que no país formou-se uma Assembléia 
Constituinte, razão pela qual a própria 
Constituição Federal de 1988 — no artigo 200, 
em seus incisos II e VIII — considerou a saúde 
do trabalhador como fator determinante da 
saúde da população e, consequentemente, 
responsabilidade do Estado. Tais dispositivos 
constitucionais marcaram profundamente os 
desenvolvimentos dessa questão no Brasil. 
Dessa forma, o início dos anos 90 acompanhou 
a formulação da lei Orgânica da Saúde (Lei 
8080/1990, que incluía ações junto ao 
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trabalhador), e uma proposta do Ministério da 
Saúde que privilegiava a organização dessas 
ações em Centros de Referência em Saúde do 
Trabalhador (CEREST), como alternativa para 
potencializar os escassos recursos disponíveis, 
assim como facilitar o diálogo com o 
movimento social e capacitar profissionais para 
desenvolver as atividades propostas. Houve, 
portanto, no decorrer da década de 90, um 
considerável crescimento e expansão das ações 
em saúde do trabalhador, tornando-se numa 
época fértil em experiências de PSTs e 
CERESTs, com foco na municipalização. Em 
2002, ocorreram novos desenvolvimentos. A 
Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério 
da Saúde, com a portaria 1.679, criou a Rede 
Nacional de Atenção Integral à Saúde do 
Trabalhador (RENAST), a fim de normatizar a 
habilitação e o convênio entre os municípios, o 
Estado e o Ministério da Saúde para a 
implantação de CERESTs no território nacional. 
Desde então, a RENAST, por meio dos 
CERESTs, vem implantando uma lógica de 
trabalho nos municípios brasileiros baseada na 
construção de dinâmicas intersetoriais entre os 
serviços de saúde, no intuito de coordenar ações 
com os órgãos de atuação nos ambientes de 
trabalho: Delegacia Regional do Trabalho, 
Ministério Público, INSS, etc. Com a portaria nº 
2.437 de 7 de Dezembro de 2005, houve uma 
ampliação e um fortalecimento da RENAST no 
Sistema Único de Saúde (SUS). A idéia, então, 
é fazer com que na gestão em saúde os 
CERESTs sejam pólos irradiadores de uma 
concepção onde a categoria “trabalho” constitui 
fator preponderante nas relações de 
saúde/doença. Esse breve panorama histórico 
dos CERESTs no Brasil, a partir dos iniciais 
Programas de Saúde do Trabalhador até à 
RENAST, não deve, todavia, ser considerado 
como uma linha contínua de acontecimentos 
cumulativos. Mas, ao contrário, ser concebido 
como uma genealogia, pois do ponto de vista do 
referencial teórico, esta pesquisa integra um 
olhar foucaultiano. Portanto, a emergência 
desses dispositivos — quando se pensa a 
história dos saberes e práticas “psi” nas esferas 
do trabalho — é de grande relevância, sobretudo 
pelo fato de permitir a análise das relações entre 
as transformações históricas da sociedade 
brasileira e o surgimento de novos enfoques e 
modalidades de atuação profissional do 
psicólogo. Há, de fato, vários estudos em torno 
da inserção da psicologia nas equipes dos 
CERESTs, tendo em vista, principalmente, as 
atividades formativo-terapêuticas, e a avaliação 
de processos de trabalho e educação em saúde. 
Aspecto, aliás, que reafirma a importância desta 
pesquisa específica, pois o processo de 

implantação dos CERESTs em várias secretarias 
municipais de saúde não deve ser visto de modo 
uniforme, sendo efetivamente necessário se 
desenvolver e aprofundar novas investigações 
dentro desse tema. Destarte, é preciso deixar 
claro que o objeto desta pesquisa  — o processo 
histórico de implantação do Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador 
(CEREST) na cidade de Campos dos 
Goytacazes — está profundamente ligado à 
criação da Rede de Atenção Integral à Saúde do 
Trabalhador (RENAST) no Brasil. Mas também 
é igualmente necessário enfatizar que a 
experiência no Norte Fluminense possui 
dinâmicas próprias de proveniência. Esta 
presente investigação, portanto, procurou focar 
a situação que se estabeleceu especificamente 
nesse município do Rio de Janeiro, com base em 
uma metodologia de viés predominantemente 
qualitativo, constituindo um estudo 
exploratório-descritivo através da observação 
participante e realização de entrevistas semi-
estruturadas. O propósito era indagar pela 
perspectiva da saúde do trabalhador em uma 
região recorrentemente marcada pela exploração 
de mão de obra barata, mormente do plantador 
de cana, como mostra o episódio em que a ação 
conjunta da Polícia Federal e do Ministério 
Público, em 2003, identificou 43 trabalhadores 
em condições desumanas nas fazendas 
Cocomanga e Boa Vista, parte do complexo da 
Usina Santa Cruz. Conseqüentemente, o que se 
torna fundamental nesta análise é aludir ao 
caráter de história-problema, em substituição à 
noção de história-continuidade, muitas vezes 
presente em análises lineares que enfatizam 
apenas a transformação dos PSTs em CERESTs. 
A introdução do CEREST em Campos se deu 
no ano de 2005, três anos depois da criação da 
RENAST, resultando na transformação do 
Programa Municipal de Saúde do Trabalhador, 
existente há 10 anos. Tal processo de mudança 
resultou das negociações na Comissão 
Intergestora Bipartite, entre a Secretaria 
Estadual de Saúde (SES) e a Secretaria 
Municipal de Saúde de Campos. Em seu 
planejamento, a SES-RJ dividiu o estado do Rio 
de Janeiro em regiões e escolheu algumas 
cidades do estado, com significativa densidade 
populacional, para a implantação dos CERESTs. 
Neste processo de mudança, a então equipe de 
profissionais do PST Campos, transformou-se 
em equipe do CEREST, com novas e distintas 
funções, e não mais sob os critérios, planos e 
propostas elaboradas pela Secretaria Municipal 
de Saúde. Assim, vale lembrar, não se tratava 
apenas de uma mera mudança de nomenclatura, 
mas da emergência de uma configuração 
institucional totalmente nova, onde o 
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financiamento passava a ser feito por 
transferência de verbas do Ministério da Saúde 
para o Município de Campos, em caráter 
especifico para as ações em Saúde do 
Trabalhador. Os resultados da pesquisa 
mostraram, contudo, que a despeito de todas 
essas mudanças e alterações, nada se modificou. 
Ou seja, a história das ações de Saúde do 
Trabalhador em Campos dos Goytacazes — 
desde a fundação do Programa de Saúde do 
Trabalhador até à experiência da implantação do 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 
— aponta paradoxalmente para o desinteresse 
público em ações efetivas de promoção e 
prevenção da saúde dos trabalhadores da região. 
No que diz respeito estritamente à psicologia — 
apesar de estudos realizados em outros 
municípios apontarem que a criação de 
CERESTs possibilitou a inclusão da atenção 
psicológica na promoção, assistência e 
prevenção na saúde dos trabalhadores, sendo 
inclusive freqüente a presença de psicólogos na 

equipe multidisciplinar — o que se verificou em 
Campos foi a ausência de uma leitura 
diferenciada sobre a relação trabalho/saúde 
mental dos trabalhadores, pois nunca houve um 
psicólogo na equipe, desde  o início do PST. Em 
alguns poucos casos, o que circunstancialmente 
acontece é o encaminhamento, por parte do 
médico do trabalho, do paciente para um 
neurologista ou psicólogo da prefeitura. 
Procedimento que evidencia a percepção da 
atuação do psicólogo como exclusivamente 
restrita ao atendimento clínico individual. Em 
suma, em um município onde até a eleição do 
Prefeito foi impugnada pela Justiça Eleitoral, a 
implantação de um CEREST, longe de implicar 
o desenvolvimento efetivo de políticas para os 
trabalhadores, meramente mascara um jogo 
político onde o loteamento de cargos públicos e 
os subsídios para usineiros que empregam mão-
de-obra semi-escrava convivem 
concomitantemente. 

 
 

SESSÃO: HISTÓRIAS DA PSICOLOGIA NAS TRILHAS DA SAÚDE 
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A psicologia no Brasil foi reconhecida como 
profissão somente na metade do século XX, mas 
o interesse pelos assuntos psicológicos existia 
desde a vinda da família Real para o Brasil. 
Com a criação das faculdades de medicina na 
Bahia e no Rio de Janeiro, em 1823. Na Idade 
Média, o hospital estava ligado às instituições 
religiosas que tinham como objetivo a atenção 
social. O papel do médico era pouco 
significativo, porque a doença estava 
relacionada ao divino. É somente na 
contemporaneidade que este local passa a ser 
para tratamento terapêutico. Com relação ao 
profissional de psicologia, suas atividades neste 
campo de hegemonia médica tiveram início nos 
anos 1950 de uma forma isolada e, somente na 
década de 1970, os hospitais passaram a ser um 
campo efetivo para estes. Alguns fatores que 
contribuíram foi: a regulamentação da profissão 

em 1962; o aumento de psicólogos no mercado 
de trabalho; e a expansão das pesquisas 
hospitalares. Primeiramente no Brasil, a atuação 
do psicólogo na saúde pública ocorreu em 
hospitais psiquiátricos, gerais e ambulatórios 
gerais e psiquiátricos. Paulatinamente, foi 
alargando-se para as escolas, creches e 
organizações de saúde. A presença deste 
profissional como representante das 14 
profissões da área de saúde está assegurada pelo 
Decreto n. 53.462 desde 1964. A psicologia no 
hospital foi construída historicamente, mas a 
definição de seu campo ainda gera bastante 
controvérsia aqui no Brasil. O termo “Psicologia 
Hospitalar” – difundido no Brasil – designa o 
local de atuação e não um campo de saber. Seu 
uso está relacionado à aprovação, pelo Conselho 
Federal de Psicologia, do título de especialista 
para a psicologia hospitalar a partir da resolução 
nº 014/00 de 20 de dezembro de 2000. Nos 
Estados Unidos e Europa, esta especialização é 
bastante consolidada e os profissionais que 
atuam neste âmbito se intitulam Psicólogos da 
Saúde. A especialização busca entender como 
os fatores biológicos, comportamentais e sociais 
influenciam na saúde e no processo de 
adoecimento. Estes profissionais podem atuar 
em diversos espaços, como hospitais, clínicas 
particulares, centros de saúde, organizações não 
governamentais e domicílios. O psicólogo que 
atua na rede hospitalar deve ter sua função 
centrada nos âmbitos secundários e terciários de 
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atenção à saúde. Sendo este estudo dirigido a 
hospitais da rede pública, é relevante destacar 
que se considera como serviço público qualquer 
atividade exercida em órgãos públicos com a 
intenção de auxiliar os serviços de saúde, de 
educação e de infra-estrutura. Este conceito 
também pode ser denominado a partir da ótica 
das políticas públicas, desdobrando-se como 
objetivos e metas do planejamento do governo, 
engendradas com a ingerência de movimentos 
sociais. A atuação do profissional de psicologia 
no campo da saúde vem crescendo nas últimas 
décadas, passando a atuar em hospitais, centros 
de saúde e ambulatórios. Este deslocamento de 
campo de trabalho foi fruto da crise médico 
privatista-assistencial. O Estado procurou 
modelos alternativos de tratamento que fossem 
ao mesmo tempo eficazes e de menor custo. Um 
outro fator que contribuiu foi a consolidação da 
profissão em plena ditadura-militar e o aumento 
das instituições de ensino superior no país. No 
caso do Estado do Rio de Janeiro, criou-se 
grandes centros de saúde como o Hospital 
Miguel Couto, o Hospital Souza Aguiar e o 
Hospital dos Servidores do Estado. Este último 
passou a contratar psicólogos já em 1976. O 
objetivo deste trabalho é fazer uma revisão 
teórica a respeito da psicologia no âmbito 
hospitalar público do Estado do Rio de Janeiro. 
A metodologia consiste em uma revisão 
bibliográfica por meio de levantamento da 
literatura relacionada com a historiografia de 
psicologia, a história da instituição hospitalar e 
a atuação de psicólogos em hospitais. No 
estudo, observou-se que estavam presentes 
temas que traziam; (i) a formação histórica da 
instituição hospitalar com inclusão da psicologia 
somente em passado recente. Na Idade Média o 
foco estava na atenção social de base religiosa e, 
no período moderno, com o surgimento da 
burguesia sua direção para as mãos da 
administração pública, fazendo com que 
diminui-se a ênfase religiosa. Na Idade Moderna 
ocorre um aumento de médicos e junto a este 
fato surgem os dispositivos de exclusão 
relacionados à instituição. No século XVIII, os 
hospitais passam a exercer uma função 
terapêutica, para isto foram feitas significativas 
modificações hospitalares, nos regulamentos, 
nas instituições e a figura do médico passou a 
ter maior destaque devido o controle exercido 
com relação ao paciente e ao campo social. Na 
contemporaneidade o ambiente é visto como 
membro integrante de uma organização médica 
e social, ademais deve se constituir como um 
centro de estudo e pesquisa em saúde, um local 
terapêutico; (ii) o processo de profissionalização 
do psicólogo no Brasil como os períodos pré-
profissional (1833-1890), que se inicia com a 

criação dos cursos de medicina na Bahia e Rio 
de Janeiro. Ainda não existia o termo 
psicologia, mas um grande empenho pelos 
assuntos psicológicos. O período de pré-
profissionalização (1890/1906-1975) que está 
marcado pela criação de laboratórios de 
psicologia, sendo a área da medicina e 
educação, grandes contribuidoras para tal. E 
profissional (1975-atual), que se destaca pelo 
aumento significativo de faculdades 
particulares, da ditadura militar, do surgimento 
de outras áreas de atuação, além da clínica. 
Também foram apontados conceitos sobre (iii) 
serviço público, (iv) políticas públicas, (v) 
atuação psicológica no Sistema Único de Saúde 
(SUS) e (vi) inclusão dos psicólogos nas 
equipes multidisciplinares de saúde. Destacam-
se também marcos históricos da psicologia no 
ambiente hospitalar nas maiores capitais do 
Brasil. Em 1954 a pioneira Mathilde Neder 
iniciou um trabalho na Clínica Ortopédica e 
Traumatológica no Hospital das Clinicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo. Um ano depois, Aidyl Macedo de 
Queiroz passa a trabalhar no mesmo hospital, 
integrando a equipe da Clínica de Higiene 
Mental da Seção de Pediatria. Na cidade do Rio 
de Janeiro, a primeira profissional a atuar 
formalmente em hospital foi Julia Chermont, no 
Instituto de Psiquiatria da Universidade do 
Brasil (IPUB) em 1960. Outro ponto de 
destaque é um estudo que mostra como os 
profissionais da área de saúde analisam a 
psicologia, o papel do psicólogo no hospital e as 
barreiras e facilitadores da relação médico-
psicólogo. Espera-se com este trabalho construir 
um arcabouço teórico que fundamente a 
historiografia da psicologia hospitalar no Estado 
do Rio de Janeiro. Além disto, essa atividade 
permitirá conhecer o estado da arte da 
psicologia enquanto saber e prática. Apesar do 
amplo crescimento das pesquisas em História da 
Psicologia no Brasil nas últimas décadas, ainda 
há uma carência dessas pesquisas no âmbito da 
psicologia hospitalar. Nesse sentido, espera-se 
desenvolver o estudo de mestrado da seguinte 
forma: Ver as relações estabelecidas entre a 
psicologia e a medicina; Estudar a história da 
inserção do psicólogo em hospitais no Brasil, a 
partir das bibliografias da área; Entrevistar, a 
partir de um roteiro semi-estruturado, tendo a 
História Oral como suporte, profissionais de 
saúde do lócus hospitalar, destacando a questão 
da memória dos entrevistados trazendo para o 
presente o conteúdo do passado que vai se 
reestruturando cronologicamente na medida que 
os relatos são realizados. 
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Este trabalho visa investigar o Serviço de 
Ortofrenia e Higiene Mental – SOHM (1934-
1939), que se desdobra no Serviço de Ortofrenia 
e Psicologia – SOP (1940-1975), refletindo 
acerca do momento histórico no qual surgiu a 
instituição, bem como seus idealizadores e 
principais pensamentos. Olhando para a década 
de 1930 no Brasil, podemos perceber que o país 
produz uma variedade de propostas tanto 
políticas quanto culturais e educacionais. A 
nação experimenta um rico processo de 
desentendimentos, entendimentos e negociações 
que, apesar dos conflitos, indicam as dicotomias 
rural/urbano, tradicional/moderno e velho/novo 
muito mais como alternativas complementares e 
passíveis de convivência do que como opções 
que se excluem mutuamente, implicando 
diretamente em uma ruptura. O SOHM foi de 
grande importância na compreensão do processo 
de transição que o Brasil estava passando. 
Criado em 17 de janeiro de 1934, data de posse 
de seu primeiro e único diretor, Arthur Ramos 
(1903-1949), surgiu em um contexto de reforma 
educacional e ideológica no Brasil. Nesse 
período, temos o fim da República Oligárquica 
e vislumbramos, de forma paralela, o início da 
industrialização, e com ela a necessidade de se 
formar uma mão de obra específica, adaptada ao 
regime de trabalho das fábricas. As teorias 
raciais até então vigentes entram em desuso, 
principalmente devido ao declínio das idéias 
evolucionistas em nível mundial, ao surgimento 
de outras ideologias que se propunham a 
justificar a existência de desigualdades entre os 
seres humanos e ao fato de as teorias raciais 
tornarem um projeto de desenvolvimento 
nacional pouco viável, por ser o Brasil uma 
nação com população predominantemente negra 
e mestiça. Paralelamente, penetram no Brasil os 
ideais da Escola Nova, que tem como um de 
seus principais disseminadores Anísio Teixeira 
(1900-1971). A Escola Nova foi um movimento 
que surgiu em fins do século XIX na Europa e 
nos Estados Unidos. No Brasil, foi importante 

nas décadas de 1930, 40 e 50, com propostas 
inovadoras que se opunham às práticas 
pedagógicas tidas como tradicionais, sendo 
sustentada pelas idéias de modernização 
iniciadas já no século XIX, quando o país 
passou do sistema escravocrata ao trabalho livre 
e ocorreu a instalação do regime republicano. 
Com este movimento, a ciência ganhou espaço 
nas diretrizes da escola e agregou 
conhecimentos da Psicologia e da Sociologia no 
trato escolar. Enfatizava também a formação 
dos professores, objetivando ampliar a 
influência da escola na sociedade. Dessa forma, 
vislumbrou-se uma ampla reforma educacional, 
que previa implantar profundas modificações na 
educação brasileira a fim de igualá-la à de 
países desenvolvidos. Neste âmbito, Anísio 
Teixeira (1900-1971) foi convidado a se tornar 
diretor-geral de Instrução Pública do Distrito 
Federal (RJ). Possuía formação em ciências 
Jurídicas e Sociais e começou a atuar na área da 
Educação ainda em Salvador, em 1924, como 
pedagogo e, concomitantemente, como 
administrador público, ao assumir o cargo de 
Inspetor Geral de Ensino. No Rio de Janeiro, já 
no uso de suas atribuições de diretor-geral, 
implantou um novo sistema educacional, 
criando uma rede municipal de ensino que 
compreendia desde o primário até o ensino 
superior, reflexo de seu objetivo de educação 
gratuita para todos. A visão filosófica e 
educacional de Anísio Teixeira foi fortemente 
influenciada pelo filósofo-educador John 
Dewey (1859-1952), que acreditava ser a 
educação o único meio realmente efetivo para a 
construção de uma sociedade democrática, que 
respeitasse as características individuais, 
inserindo cada pessoa em seu grupo social, 
respeitando sua unicidade, mas, como parte 
integrante e participativa de um todo. Uma de 
suas maiores inovações foi a criação do Instituto 
de Pesquisas Educacionais – IPE (1933), órgão 
diretamente subordinado à Secretaria Geral de 
Educação e Cultura do Distrito Federal (RJ). 
Entre os cinco departamentos integrantes deste 
instituto estava inserido o SOHM, para o qual 
Anísio Teixeira convidou Arthur Ramos ao 
cargo de chefia. Formado em Medicina pela 
Faculdade de Medicina da Bahia, em 1926, 
Ramos era profundo pesquisador das teorias 
raciais e adepto das idéias psicanalíticas de 
Sigmund Freud (1856-1939), Alfred Adler 
(1870-1937) e Carl G. Jung (1875-1961), 
acreditando que nelas residiam soluções para 
vários problemas da realidade brasileira. Tais 
idéias influenciaram diretamente as atividades 
desenvolvidas pelo SOHM. Percebemos, então, 
a importância destes dois personagens para a 
história da educação e da psicologia brasileiras, 
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tendo como um de seus principais feitos a 
fundação do SOHM. Precedido pela criação da 
Liga Brasileira de Higiene Mental (1923), o 
SOHM representou uma das duas vertentes do 
movimento de higiene mental no Brasil, tendo 
como objetivo atuar em escolas primárias, 
atendendo crianças que apresentassem 
problemas de adaptação, em contraposição à 
vertente eugenista, que visava uma depuração 
racial no país. O Serviço tinha por finalidade a 
organização de trabalhos de cunho preventivo e 
corretivo. Abordava possíveis desajustamentos 
psíquicos da criança no lar e na escola, 
buscando solucioná-los de forma a proporcionar 
seu bem-estar. A aplicação de tais métodos 
acontecia nas chamadas escolas experimentais: 
Bárbara Ottoni, Manoel Bonfim, Argentina, 
Estados Unidos, México e General 
Trompowski. Quanto ao funcionamento prático 
do serviço, inicialmente o escolar seria 
examinado por uma junta médica, para 
evidenciar qualquer espécie de distúrbio 
orgânico. Posteriormente, a criança seria 
avaliada do ponto de vista psicológico, com o 
intuito de se construir uma ficha completa da 
situação da criança. Ramos atentou para a 
importância de orientar pais e professores sobre 
o quê e como ensinar, que hábitos valorizar, 
como detectar os elementos desviantes e como 
diferenciar as “crianças anormais” das 
“crianças-problema”. Este termo, criado por 
Ramos e título de uma de suas principais obras, 
surgiu da percepção, através de seu trabalho em 
campo, de que mais de 90% das crianças ditas 
anormais na verdade não tinham nenhum tipo de 
anomalia mental, mas sim apresentavam 
dificuldades de adaptação ao lar ou à escola, 
geralmente decorrentes de problemas causados 
por pais ou professores. No Serviço, 
empregavam-se meios terapêuticos clássicos, 
como a sugestão, ou mais modernos, como a 
psicanálise, além de seguir as indicações da 
análise indireta através de jogos e brinquedos (à 
maneira de Melanie Klein) e da observação da 
criança em seu meio. Caso fosse percebido 
algum comportamento "desajustado" da criança 
por parte dos professores, médicos ou 
terapeutas, o SOHM intervinha, a fim de 
solucioná-lo, com convocação dos pais e, em 
casos mais graves, até a retirada do escolar de 
seu ambiente familiar e sua posterior inserção 
em um regime de internato. Isto era feito porque 
se acreditava que o ambiente familiar era crucial 
para determinar os comportamentos e 
características psicológicas da criança, e que os 
pais eram os principais influenciadores de tais 
atitudes. Portanto, ao intervir e sensibilizar os 
pais poder-se-ia conseguir mudanças 
significativas na criança. Destacava-se também 

a preocupação com o bem-estar físico da 
criança, que seria primordial para a obtenção de 
seu bem-estar mental. É principalmente neste 
fundamento que se calca o conceito de higiene 
mental, em que se destacam a importância dos 
aspectos higiênicos gerais, como regularização 
dos hábitos alimentares, sono, evacuação, 
fartura de ar e sol, além de aspectos da 
adaptação social, iniciada na escola com a 
identificação da criança com os colegas, 
prosseguindo até a adaptação completa ao 
ambiente escolar. Com a instauração do Estado 
Novo, o SOHM passou a sofrer sérias restrições 
por não se enquadrar no novo modelo de 
educação, até fechar as portas em 1939. Porém, 
em 14 de setembro de 1940, é criado o Serviço 
de Ortofrenia e Psicologia (SOP), constituinte 
do recém-formado Centro de Pesquisas 
Educacionais (CPE), que substituiu o SOHM 
com atividades similares, mas com diferente 
concepção, numa tentativa de contornar as 
dificuldades impostas pelas políticas 
governamentais vigentes. O SOP destinava-se, 
principalmente, a diagnosticar os alunos com 
dificuldade de aprendizagem nas escolas 
primárias da rede municipal através do uso de 
testes de inteligência infantil e, a partir do 
resultado destes, encaminhá-los para as 
chamadas “turmas especiais”. Realizava-se 
ainda um trabalho clínico de curta duração com 
estas crianças, quando necessário. Também 
fazia pesquisas e ministrava cursos acerca 
desses assuntos, constituindo-se em um centro 
de propagação de conhecimento. Este serviço 
encerrou suas atividades em 1975, com a 
extinção do IPE devido à fusão dos Estados da 
Guanabara e do Estado do Rio de Janeiro, não 
havendo posteriormente nenhum órgão que o 
tenha substituído em essência. Como podemos 
perceber, mais uma vez a mudança da 
configuração política foi decisiva para o 
fechamento de uma instituição, fato este que se 
repetiu com freqüência na história de nosso 
país. Por se tratar de uma das primeiras 
instituições que se utilizou de conceitos 
psicológicos em suas intervenções, o SOHM 
mereceu lugar no ainda não publicado 
“Dicionário de Instituições da Psicologia 
Brasileira”. Este é composto por verbetes sobre 
instituições relevantes para o processo de 
emergência, autonomização e 
institucionalização da psicologia no Brasil, 
criadas até o ano de 1980. Trata-se de um 
projeto do grupo de trabalho de História da 
Psicologia da Associação Nacional de Pesquisa 
e Pós-graduação em Psicologia (ANPEPP), em 
parceria com o “Projeto Memórias” do 
Conselho Federal de Psicologia (CFP), dando 
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continuidade ao Dicionário Biográfico da 
Psicologia Brasileira : Pioneiros. 
 
 

CORPO DOCUMENTAL, AIDS E 
CLÍNICA: OS SEMINÁRIOS DO BANCO 
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Há quase trinta anos, a existência da aids vem 
fazendo convergir diferentes meios e recursos 
para um mesmo fim. Através de diversos 
profissionais, com a participação de pessoas de 
formações diversas, fazendo uso de grande 
quantidade de recursos financeiros, e a partir de 
pesquisas, estudos e investigações dos mais 
variados tipos, uma gama imensa de ações vêm 
sendo posta em prática, voltadas para o que 
genericamente se chama “enfrentamento da 
epidemia”. A produção bibliográfica é herdeira 
e motor nesse processo. Por um lado, herda o 
registro do que se discute e se produz naquelas 
ações, o que lhe confere solidez e legitimidade 
como produção per se. Para um breve exemplo, 
foi feita em julho de 2008 uma investigação no 
site amazon.com, considerado a maior loja 
virtual de venda de livros do mundo, 
verificando-se a presença do termo “AIDS” em 
títulos de livros, resultando em 539926. Para 
avaliar essa quantidade, foram feitas pesquisas 
idênticas, no mesmo site, para outros termos, 
com os seguintes resultados, em ordem 
decrescente: saúde (health), 829,385; doença 
(disease), 455,791; câncer (cancer), 221,226; 
tuberculose (tuberculosis), 61,788; hepatite 
(hepatitis), 34,484. Enfim, para efeturar uma 
comparação fora do contexto da saúde, 
verificou-se a presença do termo guerra (war), 
bastante em voga e de grande interesse para o 
público americano, encontrando-se 775,803 
títulos. Portanto, este e o termo “saúde” foram 
os únicos a aparecer mais do que “AIDS”. Não 
é de estranhar que o lidar com a aids seja 
considerado uma guerra, uma luta pela saúde e 
contra a doença. Por outro lado, a própria 
produção bibliográfica faz circular dados e 
conhecimento que não só descrevem e analisam 
a doença, como também remetem a uma 
multiplicidade de outros aspectos que nela se 
fazem presentes. Com isso, temas como 
sexualidade, religião, processo saúde-doença, 

financiamento e gestão do setor saúde, 
sofrimento psíquico, entre outros tantos, vêm à 
tona trazendo à cena agentes de outros campos, 
para os quais retornam em um movimento de 
constantes desdobramentos. A noção de corpo 
documental assume aqui sentido quase literal: 
uma massa de registros de incontáveis tipos – 
imagens, mensagens rápidas, longos textos, 
panfletos, folders etc. – é gerada, cresce, se 
expande até outros domínios e produz efeitos. O 
Banco de Horas - BdH é um projeto 
desenvolvido junto ao Instituto de Ação 
Cultural - IDAC e tem como proposta reunir 
terapeutas que disponibilizam voluntariamente 
horas de atendimento para pessoas afetadas por 
HIV/AIDS em seus próprios consultórios. Não 
se trata de uma clínica onde os terapeutas 
atuam, mas da prática de voluntariado com 
dupla especificidade: profissionais liberais do 
campo psi atendendo pessoas com demanda 
terapêutica em função da aids. Essa relação com 
os terapeutas não se esgota na mera filiação, 
desdobrando-se em outras atividades voltadas 
para eles no trato com o tema. Aqui, destaca-se 
a publicação de material, entre livros e folhetos. 
Neste trabalho, serão focados os livros 
resultantes dos Seminários do Banco de Horas. 
Cobrindo um período de oito anos (de 1994 a 
2002), o objetivo é apontar como 
retroativamente a visada sobre um corpo 
documental permite, mais do que a tarefa óbvia 
de dar a ler o que lá estava escrito – na ingênua 
suposição de assim se poder “reviver o passado” 
–, retomar os movimentos que determinaram o 
escrito tal qual se deu, e apontar as variações 
então ocorridas em torno do tema, a despeito do 
curto período. Os dois primeiros Seminários, em 
novembro de 1994 e em março de 1996, ainda 
não marcados pelo impacto dos coquetéis e a 
precipitada idéia de controle total da progressão 
da doença no paciente – que se desdobrou no 
pretenso controle da epidemia –, expressam a 
preocupação com o paciente e com as formas de 
organização para lidar com sua situação, seja 
assistencialmente, seja comunitária e 
socialmente. Quando do terceiro Seminário, já 
em meados de 1997, a questão do tratamentop já 
se consolida e com ela desdobramentos outros 
surgem: a necessidade de recapitular os 
“avanços”, os ganhos de conhecimento frente à 
doença, não mais restrito ao campo científico, 
mas dedobrados junto à sociedade, à cultura, ao 
viver (com aids, mas também sem ela), enfim, 
ao campo da subjetividade. Um ano depois, o 
quarto Seminário dispersa o debate em torno da 
subjetividade entre vários aspectos relacionados 
à prevenção, colocada no lugar de um desafio. 
Destaque para a abordagem do papel da mídia, 
que exerce função fundametanl quanto à aids 
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desde seu início e agora é interrogada quanto às 
possibilidades e efeitos preventivos, e, em outro 
texto, a construção de identidades homossexuais 
masculinas. A presença desse último tema 
aponta para uma mudança radical no enfoque 
dado à questão homossexual ao longo dos anos 
de epidemia, deslocando o homossexual do 
lugar de vítima prioritária e culpável – e que 
ainda hoje parece não esgotado – para o de 
afirmação de um espaço próprio não 
necessariamente remetido à aids, mas a ela 
igualmente vulnerável. A subjetividade segue 
como mote no quinto Seminário, em junho de 
1999, trazendo o tratamento enfocado não em 
relação ao impacto orgânico, mas, à luz deste, 
em relação às novas conformações do viver com 
aids. Os efeitos remetem não apenas à pessoa 
diretamente afetada, mas também aos que estão 
a sua volta, diretamente ligados, como 
familiares, amigos e profissionais da assistência, 
e a sociedade em geral. O sexto e o sétimo 
Seminários, reunidos em um mesmo livro, 
partem de situações opostas. De um lado, a 
visibilidade que então voltava a ter o tema 
vacina, uma vez obscurecido pela empolgação 
provocada pelos coquetéis. De outro, nove 
meses depois, em outubro de 2002, certa 
invizibilidade atribuída à doença ao se passar de 
um horror aniquilante de vidas através do 
desconhecimento, preconceito e discrimnação 
ao equívoco de se supor uma situação já 
resolvida. Todos esses Seminários imprimem 
aos textos publicados, ou, mais precisamente, à 
situação da qual são gerados, uma outra 
dimensão, em geral não muito comentada: o 
voluntariado daqueles que se dispõem a falar e, 
não menos importante, dos que compõem a 
audiência. Isso não é mero detalhe, pois remete 
à situação que todos experimentamos: a de estar 
assistindo ao passar da doença e nos vermos 
frente à oportunidade de dizer. E é nesse sentido 
que se trazem à luz os documentos aqui 
sumariamente apresentados, não para mero 
registro ou concordância, mas para reflexão de 
nossos próprios caminhos. 
 
 

A ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA NO 
CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE SAÚDE NA DÉCADA DE 1940 
 

André Luiz da Conceição Fabrício 
 (mestrando/PPGHCS/COC – Fiocruz) 

andrefabricio@hotmail.com 
 
O trabalho visa apresentar uma análise da 
política assistencial psiquiátrica no Brasil 
buscando compreender e demonstrar os 
princípios que a informavam e suas articulações 

com as reformas implementadas na área da 
saúde a partir da década de 1940. O período 
escolhido diz respeito a verificação de dois 
marcos importantes para a assistência 
psiquiátrica no contexto nacional: a criação do 
SNDM, em 1941, e a implementação do Plano 
Hospitalar Psiquiátrico, resultado das 
investigações que vinham sendo realizadas há 
alguns anos sobre as condições em que se 
encontravam os serviços de assistência 
psiquiátrica nos diferentes estados da 
Federação. O Plano pretendia uma maior 
normatização dos serviços psiquiátricos em 
todas as regiões do país e o SNDM seria o órgão 
responsável pela implementação das medidas 
necessárias a esse fim. Para a realização dessa 
investigação foram utilizadas como fontes 
primárias os documentos existentes no Arquivo 
Gustavo Capanema (CPDOC/FGV) os atos 
legislativos da época para área da saúde e da 
assitência psiquiátrica e o periódico Arquivos do 
Serviço Nacional de Doenças Mentais, onde 
encontram-se os relatórios do referido órgão. 
Trata-se de observar a partir de tais fontes qual 
o discurso oficial e governamental para a área 
da assistência psiquiátrica nacional, investindo 
na demonstração de que tais políticas públicas 
psiquiátricas não estiveram desconectadas dos 
princípios que estavam informando a área da 
saúde, ainda que a maior parte dos trabalhos 
sobre a história da psiquiatria no Brasil não 
tenham explorado tais articulações e período 
histórico. Na década de 1920, seriam aprovadas 
as condições para que se estabelecessem 
parâmetros nacionais na promoção de políticas 
de saúde. Novos arranjos institucionais 
permitiram que se acreditasse ser essa uma 
medida vantajosa para todas as partes. Estavam 
fincados os pilares da futura unificação e 
centralização dos serviços de saúde em todo o 
país. Esta se daria por completo, da forma como 
imaginavam seus adeptos, na próxima década, 
com a ascensão de Vargas. Os rumos das 
políticas de saúde pública também afetariam as 
políticas direcionadas à assistencial psiquiátrica 
da população brasileira. O estabelecimento do 
Governo Provisório, em 1930, não significou 
uma mudança radical no que concerne ao 
cotidiano político da República. A instabilidade 
política fruto do ressoar contínuo de questões 
que se arrastavam com os embates dos últimos 
30 anos, como o federalismo, por exemplo, 
ainda faziam parte da agenda de discussões 
entre parlamentares. Entretanto tais questões 
não gozavam de um público tão fiel como antes, 
uma vez que a insistência na sua discussão 
começava a fazer acreditar que um dos 
caminhos para o tão desejado desenvolvimento 
nacional fosse, de fato, que o Governo Federal 
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assumisse seu papel de representante da nação. 
Esse caminho rumo ao autoritarismo fora 
trilhado em diferentes etapas pelo Governo 
Provisório, antes, entretanto, não foram poucas 
as batalhas travadas em âmbito legislativo para 
que as propostas governamentais fossem 
aprovadas. O ambiente dessas negociações 
apesar de favorável à crescente intensificação 
do poder administrativo nas mãos do Estado 
tratava de resguardar algumas atribuições às 
secretarias estaduais. Estas se viam agora 
envolvidas em um plano nacional a partir das 
diretrizes estabelecidas pela criação em 1930 de 
um novo ministério: Ministério da Educação e 
Saúde Pública (Mesp), fruto da segmentação 
planejada para a prestação dos serviços de 
saúde. O Mesp possuía uma nova orientação 
que almejava a universalização do alcance das 
medidas sanitárias, o que diferia da incumbência 
do MTIC (Ministério do Trabalho, Industria e 
Comércio) planejado para oferecer estes 
serviços sanitários aos cidadãos brasileiros 
trabalhadores através dos institutos de 
previdência social. A assistência psiquiátrica 
estava no rol de atribuições do Mesp. O órgão 
responsável pela prestação destes serviços 
assistenciais psiquiátricos era o Serviço de 
Assistência a Psicopatas que estava subordinado 
ao Mesp, como uma das partes da engrenagem 
que compunha o ministério, onde diferentes 
questões relativas à saúde pública eram 
diretamente relacionadas a uma série de 
estruturas compostas para o combate dos 
determinados problemas. Em 1935, Gustavo 
Capanema, que um ano antes assumira o 
ministério e permaneceria no cargo até o fim da 
primeira passagem de Vargas a frente do 
governo, no ano de 1945, apresentara ao 
Congresso Nacional uma proposta de reforma 
do Mesp, que só seria aprovada em Janeiro de 
1937, após uma série de arranjos que 
conformariam as alterações pretendidas aos 
interesses vigentes. Apesar de se perceberem 
alguns indícios de projetos e propostas com o 
intuito de organizar os serviços psiquiátricos, foi 
só a partir de 1937, já sob o regime do Estado 
Novo, que teve início o Inquérito Psiquiátrico, 
realizado pelo SAP que tinha como objetivo o 
levantamento das condições referentes à 
situação de todos os estados integrantes da 
República no que concernia à capacidade de 
cada um destes em prestar serviços psiquiátricos 
a sua respectiva população. Deste inquérito 
foram apresentadas estatísticas e pareceres que 
apresentavam o número de enfermos e a 
possibilidade de funcionamento das principais 
instituições de tratamento psiquiátrico relativa a 
cada unidade da federação, estabelecendo-se 
uma classificação quanto ao grau de assistência 

prestada. Realizado este inquérito psiquiátrico o 
que se processou foi o estabelecimento de uma 
orientação uniforme para os estados a fim de 
que esta fosse direcionada rumo ao próximo 
passo a ser seguido, isto é, a implantação do 
Plano Hospitalar Psiquiátrico. Como explicitado 
na apresentação do Plano, em um primeiro 
momento a atuação do SAP teria se limitado ao 
auxilio meramente técnico, como a orientação 
das plantas prediais e feitura de projetos de 
regulamentação para os serviços psiquiátricos 
locais. Percebe-se neste período o claro 
incentivo para a construção de hospitais-
colônias, considerados mais eficientes e menos 
dispendiosos. A apresentação do Plano foi 
baseada em três pontos principais: a reforma da 
legislação federal em vigor, o aprestamento do 
SAP e a instituição da ação financeira supletiva, 
tanto para as construções quanto para a 
manutenção dos serviços assistenciais criados 
nos estados. O primeiro ponto tinha como 
objetivo dar nova regulamentação as relações 
entre a União e os estados a partir do 
estabelecimento de um estatuto legal que 
clarificasse o papel das partes no novo arranjo 
que se pensava para a assistência psiquiátrica no 
país. Bem verdade é que os três pontos 
poderiam ser condensados neste, posto que a 
preocupação com a legislação visava clarificar 
as obrigações referentes às diferentes partes – 
governo federal e governos locais – quando da 
implantação do Plano Hospitalar. O Plano 
entraria efetivamente em ação no de 1941, já 
sob os auspícios do Serviço Nacional de 
Doenças Mentais, criado no mesmo ano e que 
substituiria o SAP como órgão responsável em 
escala federal pela orientação dos serviços 
psiquiátricos no país. O SNDM fora criado 
dentro de um contexto de nova estruturação dos 
serviços sanitários no país que criava os 
serviços nacionais referentes às diferentes áreas 
de atuação que eram alvo do novo ministério, 
então denominado MES. É justamente neste 
período em questão, após a implantação do 
Plano que se percebem alterações relevantes na 
política assistencial psiquiátrica, que fora 
motivo de preocupações e críticas desde os 
tempos da monarquia. Percebe-se a partir desta 
iniciativa um aumento considerável na 
construção de hospitais psiquiátricos, em 
diferentes partes do país, incrementando a oferta 
de leitos disponíveis, demonstrando a 
preocupação em expandir estes serviços por 
todos os entes federativos, atribuindo enfim um 
caráter nacional a questão psiquiátrica, 
articulando-a a política de saúde mais ampla.  
 
 



Anais do VIII Encontro Clio-Psyché 
Histórias da Psicologia no Brasil 10 Anos Depois 
 
 

UERJ, 29 a 31 de outubro de 2008   ISSN: 1982-632X  

214

A HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO DA 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM ASSIS: 

ESPECTROS DO MANICÔMIO 
 

Thaís Fabiana Faria Machado 
Psicóloga, ex-aluna do curso de Psicologia da 

Unesp-Assis 
tfariamachado@bol.com.br  

Cristina Amélia Luzio 
Psicóloga, Mestre em Psicologia Clínica e 
Doutora em Saúde Coletiva. Professora da 

Faculdade de Ciências e Letras da Unesp-Assis 
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O município de Assis, localizado no oeste do 
Estado de São Paulo, foi fundado em 1905 e 
possui uma população de 92.965 habitantes, dos 
quais mais de 95% vivem na zona urbana. 
Possui uma rede de assistência em Saúde 
Mental no Sistema Único de Saúde (SUS), tal 
como da saúde como um todo, organizando-se 
de forma regionalizada e hierarquizada em 
níveis de atenção primária, secundária e 
terciária, de acordo com um sistema de 
referência e contra-referência. As ações de 
Saúde Mental do município devem ser iniciadas 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), em que 
se desenvolve a atenção primária. O 
Ambulatório de Saúde Mental, por sua vez, é 
responsável pelo atendimento dos usuários 
através de medicamentos e de atividades 
psicoterápicas (individuais e em grupo), além do 
encaminhamento para internações, cujas 
referências são a enfermaria psiquiátrica do 
Hospital Regional localizado no município e o 
Hospital de Saúde Mental de Ourinhos-SP, 
situado a 70 km. Na seqüência, o Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS) “Rui de Sousa 
Dias” atuaria como um serviço intermediário 
entre o Hospital e o Ambulatório, 
desenvolvendo ações intensivas com usuários 
com sofrimento psíquico grave promovendo a 
reinserção social dos mesmos pelo acesso ao 
trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e 
fortalecimento dos laços familiares e 
comunitários. O CAPS e o Ambulatório de 
Saúde Mental da cidade seriam responsáveis 
pelas ações denominadas intensivas e semi-
intensivas sem, no entanto, ter a atribuição de 
atender as situações de emergências, e sim 
apenas as intercorrências de seus usuários 
diários. As situações de urgência e emergência 
da Saúde Mental são encaminhadas para 
internação nos hospitais de referência ou são 
atendidas no Pronto-Socorro Municipal que 
reencaminha o usuário para o 
Ambulatório/CAPS para tratamento ou para 
viabilizar a sua internação. O Ambulatório de 
Saúde Mental e o CAPS localizam-se em bairro 

distante do centro da cidade e das UBSs e 
ambos funcionam em um mesmo prédio no qual 
o projeto original previa a construção de um 
Hospital Psiquiátrico, cujas obras foram 
interrompidas logo no seu início, no começo da 
década de 1970, na vigência da ditadura militar, 
sem nunca ter sido ativado. Estes ocupam 
apenas uma parte da construção original 
destinada ao Hospital Psiquiátrico. O espaço foi 
readaptado de modo que as mudanças 
atendessem às exigências e às necessidades de 
uma estrutura ambulatorial, pois naquele 
momento, repercutiam na cidade os primeiros 
ecos das experiências e propostas alternativas à 
internação psiquiátrica já presente em âmbito 
federal e estadual, e que representavam os 
primeiros momentos historicamente importantes 
do início da Reforma Psiquiátrica. No entanto, 
apesar da conclusão do prédio do Hospital 
Psiquiátrico e sua destinação para diversas 
instituições, do desenvolvimento do bairro e do 
desenvolvimento de ações com a população e 
instâncias de participação popular - a partir da 
criação do CAPS visando à promoção de uma 
maior aproximação entre o serviço e a 
comunidade - observa-se ainda a forte presença 
do ideário do projeto inicial do Hospital 
Psiquiátrico no imaginário social da cidade; este 
parece ter mitificado aquele local. Os serviços 
de saúde mental ali alojados ainda são 
percebidos como Hospital Psiquiátrico, embora 
desde o início da década de 1980 esteja 
funcionando nele o Ambulatório de Saúde 
Mental da cidade. Tal referência popular tem 
raízes históricas as quais resgatamos através de 
publicações veiculadas em um dos jornais 
impressos locais no período de sua construção. 
Estas se davam em forma de campanhas de forte 
apelo caritativo pela instituição empreendedora 
da obra, Lions Clube, que se auto-intitulava 
como prestadora de serviços comunitários. Esta 
dependia de doações da população e dos 
governos municipal, estadual e federal para 
concretizar seu projeto de manicômio. Este 
jornal noticiava quase que diariamente o 
andamento das negociações envolvidas no 
projeto, com destaque nas primeiras páginas. 
Estes periódicos estão reunidos no Centro de 
Documentação e Ensino à Pesquisa (CEDAP) 
da Universidade Estadual Paulista (UNESP), 
campus de Assis, onde realizamos uma pesquisa 
exploratória documental a partir de notícias em 
forma de reportagens e informes publicados no 
jornal diário Voz da Terra, entre os anos de 
1970-1973 e 1980-1987; além de documentos e 
textos sobre o tema. Foi selecionado este 
período histórico por que este retrata o início 
das discussões, das decisões políticas locais e 
estaduais a respeito de um projeto de assistência 
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em saúde mental restrito à construção de um 
hospital psiquiátrico e centrado em concepções 
e valores correntes na época. Nessa perspectiva, 
este trabalho teve como objetivo conhecer a 
trajetória inicial da assistência em Saúde Mental 
em Assis, procurando explicitar o início das 
negociações entre as instituições envolvidas no 
projeto de Hospital Psiquiátrico e do 
planejamento de sua construção 
contextualizando-os historicamente, assim como 
apontar o conceito corrente na época a respeito 
dos transtornos mentais, refletidos na política e 
nos seus investimentos na área. Portanto, este 
estudo também tem como intuito compreender o 
processo de construção do SUS e da Atenção 
Psicossocial como conseqüência da trajetória do 
Movimento da Reforma Psiquiátrica da cidade, 
por intermédio da história local, uma vez que o 
Hospital Psiquiátrico e a demanda para 

internação ainda fazem parte do imaginário da 
população usuária dos serviços da região. 
Coincide com esta luta a reinvidicação da 
criação do quinto ano de Psicologia da UNESP 
para a Formação de Psicólogo feita pelos 
discentes e docentes, também noticiada no 
jornal local e que foi utilizada como instrumento 
nos discursos dos idealizadores do manicômio 
sobre a função deste para os futuros psicólogos, 
feitos na presença de representantes do Governo 
do Estado de São Paulo. Este trabalho também 
verifica que, com toda crítica que este projeto 
incita, este foi o início de uma prática de 
assistência em Saúde Mental na região, uma vez 
que esta se encontrava desprovida de qualquer 
forma de atendimento – privado e/ou público – 
fazendo com que a população enxergasse na 
hospitalização a única resposta a suas 
necessidades.  
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