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III - HISTÓRIA DA PSICOLOGIA

• Resgatando a Memória dos Patronos
Aníbal Cipriano da Silveira Santos - Cadeira nº 14

( 08/02/1887 - 05/09/1953)

 Elsa Lima Gonçalves Antunha1

(Cad. nº 29 “Souza Pinto”)
Instituto de Psicologia – Universidade de São Paulo

Resumo:  Dr. Aníbal Silveira, assim conhecido, grande cientista teórico e prático deixa
um legado incomparável na área da Psiconeurologia e na avaliação psicológica,
principalmente em relação ao Psicodiagnóstico de Rorschach. Seus estudos e
investigações decorrem principalmente da prática médica no então chamado Hospital do
Juquery e também de laboratórios internacionais de neurofisiologia. Um número superior
de 500 trabalhos prova a sua imensa produção científica, sobre as áreas do saber supra
citadas, fundamentadas  na epistemologia positivista de Comte. Revela a qualidade de
não reter o seu saber transmitindo-o a seus alunos, principalmente como docente do
antigo cursos de Especialização de Psicologia Clínica da USP e posteriormente como
Professor de Psicologia Patológica e de Técnica Projetiva no Curso de Psicologia, do
Instituto de Psicologia da USP. Participa ativamente de revistas científicas e de associações
de Psicologia e de Neurologia, fundando várias delas em vigência na atualidade. É objeto
de reconhecimento por cientistas de renome, principalmente do exterior. A Academia
Paulista de Psicologia em sua homenagem, lhe outorga o título de Patrono da Cadeira nº
14, que leva o seu nome.

Palavras-chave: Aníbal Cipriano da Silveira Santos, psiconeurologia, psicodiagnóstico
Rorschach.

Muito mais do que um prazer, é uma profunda honra aceder ao convite da
Academia Paulista de Psicologia, para, neste artigo, resgatar a memória de um
de seus mais ilustres Patronos: ANÍBAL CIPRIANO DA SILVEIRA SANTOS. Falar sobre
sua pessoa não é fácil devido ao volume de sua intensa produção científica,
enriquecida pela excelência na qualidade, e acrescentada pela magnitude de
sua pessoa, o que torna a análise de todos esses elementos, difícil de ser feita,
dada a sua complexidade, sobretudo quando se sabe que ele representa uma
personalidade digna de emparelhar-se aos grandes nomes de nosso século. Ao
ter sido aluna estagiária do Hospital do Juquery, onde Dr. Aníbal trabalhou longos
anos, como também sua Assistente na Cadeira que ministrou no Curso de
Psicologia Patológica, na USP, posso ser testemunha da grandiosidade de sua
produção científica e suas qualidades pessoais.

Trabalhei junto ao Prof. Aníbal na Universidade de São Paulo, durante dez
anos desde 1958 até sua saída do Instituto de Psicologia, uma vez que na década
de 70, deixou o Instituto por receber um convite para organizar a Clínica Psiquiátrica

1 Professor Titular em Psiconeurologia. Endereço para correspondência: Rua Tácito de Almeida,
180 CEP – 01251-010 – São Paulo, SP - tel-fax (11) 3862-4405.
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no interior do Estado de São Paulo, junto às Faculdades de Medicina e centros
universitários, então criados, onde, também, segundo depoimentos de ex-alunos
e colegas médicos, ele deixou a marca do seu legado.

Nascido em São Roque, em 13 de março de 1902, era filho do Prof. Joaquim
da Silveira Santos e de Amélia Augusta da Silveira Santos. Casou-se em
Piracicaba com Thais Pinto da Silveira Santos e deste casamento teve três
filhos: Hume Aníbal, Marina Amélia e Cid Vinio. Adquiriu as primeiras letras na
memorável Escola Primária da  sua cidade natal e, posteriormente, em Piracicaba,
cursou a tradicional Escola Normal Oficial, no período de 1918 a 1921, obtendo
o diploma de Professor do Ensino Primário. A seguir completou o Curso de
Propedêutica no então Ginásio do Estado, ao que lhe foi conferido o título de
Bacharel em Ciências e Letras. Poucos anos depois formou-se em Medicina
(1925  a 1930). Defendeu tese na Cadeira assim denominada “Clínica Psiquiátrica
e Neuriátrica”, tendo sido aprovado com Distinção ao obter diploma de Doutor
em Medicina.

Em 1930 ingressou como Médico Interno no Corpo Clínico do Hospital de
Juquery, onde permaneceu por longo tempo (22 anos)ocupando vários cargos.
Apenas interrompeu estas funções por um período de dois anos, para atender a
uma bolsa de estudos que lhe foi outorgada para aperfeiçoar-se nos Estados
Unidos. Neste hospital realizou muitos de seus estudos e pesquisas, sendo que
a maior parte deles fora publicado nos “Arquivos do Departamento de assistência
a psicopatas do Estado de São Paulo”, do qual foi redator durante vários anos.
Vale considerar que essa revista constitui uma verdadeira fonte de
importantíssimos documentos históricos, pondo em evidência o pensamento
dos pioneiros da neuropsiquiatria no Brasil. Graças ao trabalho de cientistas,
como o de Aníbal Silveira, que esta revista adquiriu renome, tanto nacional como
internacional, razão pela qual os resumos dos seus artigos eram traduzidos em
vários idiomas. O interesse do citado expoente pela produção científica é também
comprovada através de numerosas publicações em revistas científicas e também
sendo editor de muitas delas, tanto nacionais como internacionais.

Paralelamente a essas atividades, era docente no ensino universitário e ia
adquirindo novos títulos acadêmicos. Assim, em 1941, realizou o Concurso de
Livre-Docência na Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo, também
com brilhantismo. Haja visto o Memorial apresentado na oportunidade, um
documento digno de exemplo, não somente pelo conteúdo expresso, mas
também por sua organização.

Suas pesquisas e descobertas transcenderam a vários países. A começar
pelos trabalhos realizados no Laboratório de Neurofisiologia da Universidade de
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Yale, época em que obteve a primeira bolsa de estudos, tendo a sorte de ser
orientado por cientistas de renome. Em 1941 viajou para os Estados Unidos sob
os auspícios da Fundação Guggenheim e passou a trabalhar em Illinois
Neuropsychiatric Institute, tendo nessa ocasião sido distinguido com a nomeação
para o cargo de Assistente de Pesquisas Psiquiátricas na Universidade de Illinois,
integrando, oficialmente em um importante grupo de estudos sob a direção de
Bailey e de McCulloch. Associando-se a um projeto do Laboratório de
Neurofisiologia daquele Instituto conseguiu verificar, mediante experimentos com
animais, importantes relações entre diferentes áreas cerebrais. Em decorrência
deste e muitos outros estudos e investigações por ele realizados, Aníbal Silveira,
recebeu os mais expressivos reconhecimentos de destacadas autoridades no
meio científico, a citar Kraph, Meduna, Mira y López, Morel e outros

Hoje, passadas duas ou três décadas, não só a obra de Luria, seu
contemporâneo, e de néo-lúrianos, enfatizando o “cérebro  em ação, vivo” assim
como os atuais trabalhos de Damásio sobre ao consciência humana e as
formulações neurofilosóficas de Churchland atestam, agora, apoiados inclusive,
nas técnicas de neuroimagem, o tom profético dos trabalhos de Aníbal Silveira.

No seu retorno ao País ministra três cursos de aperfeiçoamento na
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Em 1953 passa a integrar
o corpo docente do Curso de Especialização em Psicologia Clínica, tomando,
posteriormente, parte ativa na organização do curso regular de Psicologia da
Universidade de São Paulo, encarregando-se do ensino de Psicologia Patológica
e de Técnica Projetiva. As aulas teóricas e práticas substanciavam a formação
dos seus alunos.

O que deve ser salientado, em relação à atividade docente e de pesquisa
de Aníbal Silveira e, em especial, sobre a influência por ele exercida na formação
dos alunos que estiveram a seu cargo no Instituto de Psicologia e, muito
particularmente sobre mim, como sua Assistente, é que não se tratou de um
professor comum. De todos os pontos de vista. pode-se dizer que ter convivido
com seus ensinamentos, representou sempre uma experiência inédita.

Uma área de transcendência, especialmente para a ciência da Psicologia,
é a referente aos seus achados sobre o Psicodiagnóstico de Rorschach,
associados de alguma maneira, às suas descobertas em psiconeurologia. Mais
do que hábil aplicador do Rorschach, Aníbal Silveira organizou todo um sistema
próprio para interpretar esta técnica, contribuindo também com símbolos novos
para o sistema de notação no protocolo. Era defensor do princípio de que as
categorias de análise da prova deveriam ser diferenciadas pelo dinamismo
psicológico resultante e não pelo tipo de estímulo apresentado e também que a
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terminologia original deveria ser respeitada. Desse modo, o critério usado nas
abreviaturas deveria permanecer constante em todo momento da interpretação
do Rorschach. Neste sentido ele divergia dos  sistemas em vigor e com esta
característica de precisão e objetividade, esbarrava, por vezes, na obsessiva
busca da pureza do vernáculo. Esta característica alia-se à clareza das idéias
voltadas para o campo da Psiquiatria e da Psicologia no sentido  de estabelecer
a síntese dos fenômenos psíquicos objetivos e a sua dinâmica subjetiva, modelo
este que era utilizado em seus trabalhos, inclusive na interpretação da citada
prova. No entanto, o que é mais importante salientar é a utilização sistemática
dos métodos psicológicos, em particular do psicodiagnóstico de Rorschach como
indispensável recurso semiológico.

Para ele a Psicologia Patológica e o psicodiagnóstico Rorschach
constituíam uma unidade inseparável e os que, como eu, tiveram o prazer de
assistir as suas aulas, puderam testemunhar o quanto suas pesquisas e análises
sobre a patologia cerebral evidenciava, desde 1934, o anacronismo de
concepções “localizatórias”, relativamente aos órgãos cerebrais destacando
sempre a funcionalidade e a integração dos sistemas neuronais, cujo dinamismo
é paralelo ao das funções psíquicas, já por essas considerações é louvável a
titulação de psicólogo que lhe foi concedido.

Em 1963, ao publicar sua fundamental obra “Método de Rorschach:
Terminologia e Critério”, o Prof. Aníbal dedica-a a Walter Morgenthaler (por ocasião
do seu 80º aniversário natalício) cujo nome está indissoluvelmente associado
ao do criador da “técnica dos borrões”, uma vez que, através das recém-iniciadas
pesquisas psicodiagnósticas com esta técnica, acrescida de outros métodos
psicológicos, a psiquiatria começa a assumir “orientação mais arejada e
repassada de senso humano”. A Sociedade de Rorschach de São Paulo, fundada
e presidida  por ele durante vários anos, deve o seu elevado padrão, a contribuição
sólida de Aníbal Silveira.

A Psiquiatria, como também a Psicologia Clínica, não só no Brasil, mas
em plano internacional, uma vez que o citado expoente foi, provavelmente, mais
conhecido e reconhecido no exterior,  deve a ele consagrar o mérito de tê-las
encarado não só em relação às suas fundamentações filosóficas, mas também
quanto às suas bases biológicas e sociológicas. Indiscutivelmente seu ponto de
apoio foi toda a obra de Augusto Comte, sobretudo no que se refere à “Moral
como Ciência da Natureza Humana”, revendo, ainda, para a construção da
Psiquiatria o pensamento de Gall, Audiffrent e Kleist, além do próprio Herman
Rorschach. Fundamentando-se na epistemologia positivista, defendeu o primado
dos elementos históricos e sociais na estruturação da personalidade, corrigindo,
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assim, as afirmações vigentes relativas aos aspectos estruturais e biológicos.
Dessa forma ele conjuga, indissoluvelmente, as expressões simbólicas e
emocionais humanas à estrutura e à dinâmica cerebral. Mais uma vez ocorre-
me o paralelismo entre suas idéias e as emergentes teorias da escola soviética,
representadas por Luria, Vigotsky e outros quanto ao valor social na construção
da mente humana.

Aníbal Silveira não foi apenas um dos maiores psiquiatras e psicólogo
clínico, de sua época, nem mesmo um dos maiores conhecedores da
complexidade envolvida na trama rorschachiana. Ele fundou escola, teve
discípulos e seguidores e realizou incessantes pesquisas no campo da patologia
cerebral para compreender a psicopatologia e, amparado pelas concepções de
Kleist, estende-as sempre à visão neurodinâmica da organização cerebral, tão
ao sabor das modernas concepções sobre o dinamismo cerebral, que é hoje o
cerne da neuropsicologia. As raízes profundas da neuropsiologia, - para aqueles
cientistas, como ele, que têm capacidade e vontade de  estabelecer os elos
históricos entre as idéias, - estão implantadas num passado bem mais distante
do que o atual comandado pela tecnologia da ressonância magnética e pela
euforia do computador, os quais, ressalvado o seu imenso valor, não substituem
os construtos mentais dos pioneiros da neurologia.

Por isso, causa espanto em pleno século XXI, o neurologista português
Castro Caldas lançar a obra “A Herança de Franz Joseph Gall”, em que,
reconhecendo, embora, os enganos de Gall dá-lhe o justo valor tanto científico e
histórico que lhe cabe. Creio que esta foi a melhor mensagem de Aníbal Silveira:
não desprezar nenhum grão de idéia, mesmo que de um passado muito longínquo,
que tivesse constituído um ponto apenas do imenso todo. Mais que isso, a relação
bibliográfica que ele passava aos alunos, para leitura, constituída de mais de
100 obras, não significativa uma ostentação de sabedoria. Pelo contrário, era
uma oferta generosa à nova geração de pesquisadores, dispensando-os de
procurar, por conta própria e, talvez sem êxito, a exata conexão dos fatos e
idéias. A esta lista tão extensa de livros incluía, ao sabor da tão atual
“transdisciplinaridade”, obras filosóficas, antropológicas, sociológicas, entre
outras, etc.

Este breve apanhado biográfico e funcional do Prof. Aníbal foi feito apenas
para dar uma visão sintética de sua trajetória de imensa produção, a fim de se
avaliar toda a dimensão de sua intensa vida de cientista e de ser humano.

Aníbal Silveira, como tantos outros cientistas de nosso País, talvez não
tenha recebido todas as homenagens a que faz jus. As suas idéias, como todos
os discípulos de sua escola, desejavam, infelizmente não foram transformadas
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em um “Compêndio de Psiquiatria” que documentasse de forma compacta seu
saber. Esse saber que foi construído de forma penosa, solitária, nos 28 anos
que morou com a família no Hospital de Juquery e nos anos em que viveu nos
Estados Unidos, está distribuído em um número superior a 500 trabalhos
neuropsicológicos, incluindo publicações, comunicações e conferências, no Brasil
e no exterior, numa produção que vai de 1927 até o final de sua vida, em revistas
brasileiras, alemãs, argentinas, equatorianas, francesas, holandesas, inglesas,
norte-americanas e peruanas. Quanto às Sociedades Científicas que pertenceu
e contribuiu ativamente, dentre as 27 salientamos: American Orthopsychiatric
Association (USA), International Rorschach Society (Suíça – membro fundador),
American Genetic Association (USA – Corresponding Member), Sociedade
Rorschach de São Paulo (Sócio fundador) e Sociedade de Psicologia de São
Paulo (ex-presidente). Quanto a sua atividade profissional e títulos contamos
mais de 50, cabendo-lhe, com justiça, a outorga do Prêmio “Austregésilo” de
Neurologia, da Academia Nacional de Medicina.

Em suma, ao relatar, neste artigo, uma pálida visão da vida e obra de
ANÍBAL CIPRIANO DA SILVEIRA SANTOS não pude eximir-me de apontar momentos ou
épocas em que tive a honra de privar de sua companhia como estagiária, aluna,
assistente, discípula, colaboradora e amiga de todas as horas. Assim, é para
mim muito difícil, mesmo que 23 anos após sua “transformação subjetiva” deixar
de homenageá-lo com a gratidão e o reconhecimento de que uma grande parte
de minha vida profissional e que, pouco a pouco me conduziu à neuropsicologia,
deveu-se aos seus ensinamentos, os quais até hoje estão presentes em cada
nova leitura, inspirando a mais profunda compreensão do ser humano

Como reconhecimento de suas mais relevantes contribuições e
especialmente de ter formado escola, sobretudo em Psicologia Clínica, esta
Academia, atribuiu-lhe por unanimidade, o título de  Patrono da Cadeira nº 14,
que honrosamente leva o seu nome, hoje ocupada por Mathilde Neder, uma de
suas discípulas.
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