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• Aniela Meyer Ginsberg (é02/10/1902 - �03/08/1986) inolvidável
pesquisadora, antecessora da Cad. nº 11

Aniela Meyer Ginsberg, unforgettable researcher, Chair # 11 predecessor

Yolanda Cintrão Forghieri1

Cadeira nº. 01, “Franco da Rocha”

Resumo: O texto trata da biografia sucinta de Anélia Ginsberg, renomada Professora
Titular de Psicologia Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP),
através da qual prestou enorme contribuição ao progresso da referida disciplina, com
suas numerosas pesquisas, publicações e aulas. Participou de muitos Congressos
nacionais e internacionais, divulgando a ciência no Brasil em varias partes do mundo, tais
como: Japão, Índia, Polônia e Itália. Nasceu na Polônia em 1902, veio para o Brasil em
1932 com 30 anos de idade, naturalizou-se brasileira em 1946 e aqui permaneceu
trabalhando intensamente, até o penúltimo ano de sua frutífera vida, vindo a falecer aos
84anos. Além de sua enorme competência, prestou acolhimento e carinho a seus alunos
e profunda gratidão ao nosso país, vivenciados ou presenciados pela autora, conforme
relata no preâmbulo deste trabalho.

Palavra-chave: Psicologia Social; pesquisa intercultural; docência; universitária.

Abstract: This article presents a brief biography of Anélia Ginsberg, renowned Professor
of Social Psychology at the Pontifical Catholic University of São Paulo (PUC-SP), through
which she offered an enormous contribution to the progress of this discipline, with
numerous researches, publications and lectures. She participated in many national and
international Congresses, divulging the science of Brazil in different parts of the world,
such as: Japan, India, Poland and Italy. She was born in Poland in 1902, came to Brazil
in 1932 at the age of 30, was naturalized Brazilian in 1946 and here remained working
hard until the second last year of her fruitful life, passing away at the age of 84. Besides
her great competence, she provided care and affection to her students and a profound
gratitude to our country, experienced or witnessed by this author, as reported in the
preamble of this work.

Keywords: Social Psychology; Intercultural research; teaching; University.

Preâmbulo
Avançar nos anos, chegando a ultrapassar bastante a chamada terceira

idade, tem me trazido algumas restrições, mas também tem me propiciado entre
outros, o enorme prazer de poder relatar o privilégio que tive de conhecer e conviver
com notáveis pioneiros das ciências, em geral e da Psicologia, em particular.
Assim, durante o período de 1940 a 1945, na memorável Faculdade de Filosofia
Ciências e Letras Sedes Sapientiae, (Sedes), fui aluna de eminentes professores
tais como: Alexandre Corrêa ( Historia da Filosofia), Van Acker ( Lógica), Mira y
Lopes (Psicologia), Esther de Figueiredo Ferraz (Sociologia), Célia Sodré Doria
(Psicologia), que viria a se tornar Madre Cristina. Quando, vários anos depois o
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Sedes foi integrado à Faculdade São Bento a fim de ser criada a Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, (PUC-SP), tive também, nessa instituição, o
privilégio de conviver com Doutora Aniela Meyer Ginsberg, nessa ocasião como
colega. É da biografia dessa eminente pessoa que trato neste capítulo, relatando
informalmente, aspectos de nossa convivência e de sua personalidade .

A querida e saudosa Doutora Aniela e eu, além de colegas chegamos a ser
amigas. Pertencíamos a Programas de Pós Graduação na PUC-SP: ela no de
Psicologia Social e eu no de Psicologia Clínica. Doutora Rosa Stefanini de Macedo,
coordenadora deste, foi quem nos apresentou, enaltecendo as qualidades daquela
importante docente e pesquisadora. Logo senti por ela simpatia e imensa
admiração. Era uma senhora de seus 70 e tantos anos de idade, com um brilho de
vivacidade nos olhos e ares acentuadamente femininos, com seu vestido escuro,
sapatos de salto alto e um lindo colar de pérolas, ornando o seu pescoço; ereta ,
dando uma primeira impressão de ser altiva. Entretanto, logo se inclinava
gentilmente quando algum aluno ou docente dela se aproximava, apenas para
saudá-la ou para conversar com ela. E assim permaneceu, elegante, gentil, dedicada
às alunas e ao seu trabalho, durante os seus últimos anos de atividades na PUC-
SP. Uma ocasião ao ser entrevistada por suas alunas, assim se expressou:

Dentro dos limites que nos impõem nossa condição de seres humanos,
penso que sempre procurei servir da melhor maneira aos meus alunos e à
Psicologia.

E ao se expressar revelava um agradável sotaque de polonesa, com um
jeito especial que a tornava ainda mais simpática.

Encontrávamo-nos, periodicamente, no longo e amplo corredor do 4° andar
do então prédio novo, onde estavam situadas as salas individuais dos professores.
A minha ficava no começo e a dela no final; eu sempre deixava a minha porta
aberta, por isso escutava seus passos firmes, quando ela vinha chegando, eu
então saia da sala para cumprimentá-la. Outras vezes porem era ela quem me
procurava para me dar notícias a respeito de suas pesquisas inter-culturais ou
para, delicadamente me fazer algum pequeno pedido. Assim quando soube que
eu era aconselhadora terapêutica e prestava atendimento a algumas alunas,
perguntou-me se eu teria tempo para atender a uma de suas orientandas, que
estava com dificuldades pessoais. E ao saber que eu era professora, também, do
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP), perguntou-me se eu
poderia ajudar à sua ex-aluna que queria ingressar na USP, pois não tinha recursos
financeiros para fazê-lo na PUC-SP. Eu sempre atendia aos seus pedidos, com
imenso prazer, pois era ela uma pessoa renomada e eu era ainda uma simples
iniciante na carreira acadêmica. Mais importante ainda me senti quando por sua
solicitação eu a substituí em uma Banca Examinadora de Doutoramento.

Ela já estava aposentada na PUC-SP, mas continuava a fazer pesquisas e
a prestar com imensa competência a sua orientação a varias alunas candidatas
ao doutoramento.
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Nos primeiros anos de convivência com Doutora Aniela, eu ainda não sabia
que ela sofria de Mal de Parkinson; penso que ela preferia que nós seus colegas
não soubéssemos, pois nunca a ouvimos falar de suas dores, seu mal-estar;
enfrentava calada os seus sofrimentos acarretados por tão grave doença.

Doutora Aniela era uma pessoa sui generis, encantadora e muito querida,
tanto por nós docentes como por seus alunos. Seu espírito de luta, sua vivacidade,
sua competência profissional tem servido de exemplo a todos que a conheceram
pessoalmente e talvez também, àqueles que venham a conhecer a sua história de
vida. Seu pioneirismo, sua contribuição ao progresso da ciência, especialmente
da Psicologia aqui no Brasil tem se estendido a outros países, muito além de sua
própria vida, através dos discípulos que formou, de suas numerosas publicações
e da doação de seus bens, que deixou em testamento para a criação da Fundação
Aniela e Tadeusz Ginsberg, que tem por objetivos ajudar alunos carentes, promover
eventos científicos, a incentivar a pesquisa, manter o acervo de suas obras, assim
como de trabalhos e investigações que lá sejam realizados. Tal instituição  encontra-
se radicada a PUC-SP, sendo administrada pelos seus professores, vem
funcionando regularmente no decorrer de mais de vinte anos. Eu mesma tenho
tido oportunidades de participar de alguns eventos e de comissões encarregadas
da avaliação de trabalhos de alunos da PUC-SP, que tem por objetivo oferecer
prêmio aos melhores e incentivar todos eles a realizarem pesquisas e a redigirem
textos científicos.

Assim, com sua obra final Doutora Aniela de certo modo legou seus bens
àqueles alunos que nunca mais teria a ocasião de lecionar. Como disse sua antiga
aluna Sônia Regina Bueno:

Quem sabe teria sido esta a forma que a Nossa Professora encontrou de
planejar a sua aula mais duradoura ?

Formação Acadêmica e Atividades Científicas de Doutora Aniela
Doutora Aniela nasceu em Varsóvia, na Polônia no dia dois de outubro de

1902. Sua infância transcorreu durante o período da Primeira Guerra Mundial, em
ambiente de insegurança, muitos perigos e aflições, que deve ter influenciado sua
imensa gratidão ao Brasil, por ter aqui encontrado paz, acolhimento das pessoas
e ótimas oportunidades de trabalho. E também, o seu interesse para investigar
temas relacionados às diferenças e as influencias intra–culturais. Posteriormente,
ao verificar as migrações de brasileiros do norte e nordeste para São Paulo,
interessou-se e realizou pesquisas inter-culturais.

Em 1936 veio para São Paulo, e após dez anos de frutíferas contribuições
à ciência psicológica, aqui naturalizou-se. Como diria meu saudoso pai, que era
português: ela, como eu, tornou-se brasileira por escolha e por merecimento, não
por simples acaso.

Bol. Acad. Paulista de Psicologia, São Paulo, Brasil - V. 31, no 81, p. 351-357



354

A formação acadêmica de Doutora Aneila, sua graduação e mestrado
ocorreram na Universidade de Varsóvia, onde obteve o título de Magister
Philosofhie, em 1927. Nesse mesmo ano fez uma viagem à Alemanha onde
dedicou-se a estudar, em Berlim, com renomados filósofos e psicólogos, tais
como Max Wettheimer e Wolfang Koeller, fundadores da Gestalt e Kurt Levin, o
iniciador da teoria de campo; em Hamburgo com Willian Stern, fundador da
Psicologia Diferencial, Martha Muchov e Heins Werner, representantes da
Psicologia Evolutiva.

Por volta de 1930 Doutora Aniela casou-se com Tadeusz Ginsberg e com
ele viajou para a Itália, onde permaneceu algum tempo, voltando ambos para
Varsóvia, onde ela defendeu o seu doutoramento na Universidade de Varsóvia,
obtendo o título de Doctor Philosophie em 1933.

Sua formação acadêmica com minúcias pode ser encontrada na tese de
doutoramento de Azevedo, M. L. B. As Obras de Aniela Ginsberg, uma contribuição
para a História da Psicologia Social no Brasil.

Doutora Aniela assim conta a sua formação:

Freqüentei o Colégio Estadual e depois entrei na Universidade de
Varsóvia. No começo estudei História da Literatura, mais me encantou
um professor de Psicologia. Passei então para a Psicologia e lá terminei
o mestrado com uma tese sobre o medo, influenciada por meus colegas
mais velhos, que viveram e participaram da Primeira Guerra Mundial.
Profissionalmente comecei a trabalhar em uma organização para
aprendizes para algumas especialidades. Depois casei-me, vivi na Itália
e voltei para Varsóvia onde fiz o doutoramento.

Quando veio para o Brasil em 1936 já estava casada e sua vinda foi motivada
pela transferência de seu marido que era funcionário do Banco Francês e Italiano.
Aqui chegando encontrou um ambiente precário na área de Psicologia:

Poucas instituições tinham laboratório de Psicologia no Brasil. Os
psicólogos trabalhavam sob condições precárias, sem apoio de uma
profissão regulamentada. Tão pouco existiam cursos para a formação na
área de Psicologia. (Antunes e colaboradores, 1999).

Nesse ambiente, Doutora Aniela acabou encontrando significativo apoio
para iniciar sua carreira em Noemy da Silveira Rudolfer, brilhante catedrática de
Psicologia Educacional da Faculdade de Filosofia Ciências e Letra da USP. E no
mesmo ano de sua chegada a São Paulo já iniciou suas atividades profissionais,
colaborando com a Doutora Noemy na realização de pesquisas, no Laboratório
de Psicologia do antigo Instituto de Educação Caetano de Campos.
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A própria Doutora Aniela narra:

Noemy me facilitou a entrada na vida brasileira; trabalhamos muito juntas.
Entrei na Escola Livre de Sociologia e Política, a convite de Noemy que
lá dava aulas. Ela me propôs que desenvolvesse pesquisas enquanto
ela dava aulas. Dirigi o Laboratório de Psicologia Social de 1937 a 1940.
Com Noemy comecei meu trabalho mais científico.

Na USP no começo de 1940 no Laboratório de Psicologia Educacional,
realizou com Betti Katzenstein uma pesquisa sobre a influência do ambiente social
na origem de casos problema, parceria que deu início a uma amizade que durou
por toda a sua vida. Nessa mesma ocasião trabalhou com esta amiga na
organização e funcionamento do Centro de Orientação Profissional de
Organização Racional do Trabalho (IDORT), no qual permaneceu até 1958. Nesse
período atuou também como técnica do grupo da Divisão de Seleção e Orientação
Profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-SP),
utilizando-se principalmente da Psicologia Aplicada, à organização do trabalho.
Desse grupo faziam parte além dela, Betti Katzenstein, Roberto Veit e os brasileiros
Oswaldo de Barros Santos, Nelson Campos Pires e Ítalo Bologna. Os educadores
Pfromm Neto e o próprio Oswaldo de Barros consideraram ter sido esse grupo,
um dos responsáveis pela implementação e consolidação da Psicologia Aplicada
à organização do trabalho no Brasil.

Doutora Aniela desligou-se do IDORT em 1946, para acompanhar seu
esposo que havia sido transferido para Salvador/BA. Lá permaneceu cerca de
dois anos, durante os quais ministrou cursos sobre Técnicas de Aplicação de
Testes, na Universidade da Bahia.

Em 1948, em decorrência do trabalho do seu esposo, mudou-se com ele
para o Rio de Janeiro, revelando mais uma vez, o quanto era sua companheira,
embora sendo uma profissional muito atuante e requisitada. Lá passou a integrar
o corpo cientifico do Instituto de Seleção e Orientação Profissional (ISOP-RJ) da
Fundação Getúlio Vargas, instituição que estava aberta ao público para exames
de orientação vocacional e profissional.

No início de 1950 voltou com seu esposo para São Paulo, onde ambos
passaram a residir definitivamente. Nessa ocasião foi convidada pelo psiquiatra
Enzo Azzi, professor da antiga Faculdade de Filosofia Ciências e Letras São
Bento, para organizar e dirigir o Centro de Orientação Psicológica dessa instituição;
onde permaneceu de 1952 a 1959, passando a partir desse ano a chefiar a Clínica
Psicológica até 1962. Além disso, na Faculdade de Psicologia lecionou Técnicas
de Exame Psicológico, dando destaque ao Psicodiagnóstico de Rorschach. Sobre
este fez várias pesquisas, publicações e apresentações em congressos aqui no
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Brasil e em vários outros países, motivo que a tornou internacionalmente conhecida
como eminente pesquisadora.

Doutora Aniela sempre participou ativamente de congressos nacionais e
internacionais como representante do Brasil, a partir de 1946 quando já havia se
naturalizado, apresentava e discutia seus trabalhos teóricos e pesquisas. Em vários
desses eventos oportunizou intercâmbio com países como Japão, Itália, Polônia
e Índia, através de suas pesquisas intra-culturais. Além destas, suas investigações
versavam sobre temas inter-culturais nas quais verificava as diferenças existentes
entre crianças e jovens brasileiros dos Estados do norte, do nordeste e do Sul de
nosso País. Com sua participação assídua a congressos internacionais levou a
Psicologia brasileira a várias partes do mundo. Em entrevista que deu a suas
alunas, assim se expressou a respeito de suas atividades:

Sempre me interessei por seres humanos em diversas situações sociais.
Trabalhei em uma pesquisa sobre o levantamento dos emigrantes e
imigrantes, o que muito me interessou porque também sou imigrante.
Pesquisamos também os movimentos migratórios de nordestinos. Esse
foi um dos maiores estudos feitos por mim. Eu fazia, dava aula, era chefe
aqui, mas sempre pesquisei. Faz dez anos que estou aposentada na
PUC-SP, mas continuei a trabalhar com menos carga horária, a fim de me
dedicar principalmente à pesquisa.

Em decorrência da importância de suas atividades cientificas, Doutora Aniela
foi convidada para desempenhar relevantes cargos em várias instituições, tais
como: presidente da Associação Brasileira de Psicologia; foi eleita junto Arrigo
Leonardo Angelini Presidente desta Academia, representante do Brasil nas
assembléias da International Union of Scienfic Psychology, de 1966 a 1972. Nesse
último ano participou ativamente do grupo que trabalhou para que fosse criado o
Curso de Pós Graduação em Psicologia Social da PUC-SP, do qual posteriormente
foi coordenadora e docente, ministrando Seminários Teóricos e Metodológicos.
Em 1971 foi eleita vice-presidente da Sociedade Interamericana de Psicologia
para a América do Sul, que lhe propiciou participar da organização do congresso
dessa instituição que veio a se realizar em 1973.

Doutora Aniela publicou uma quantidade enorme de artigos em periódicos
científicos nacionais e internacionais, capítulos de livros e dois livros de sua autoria:

Um estudo psicológico de imigrantes e emigrantes em 1954, e Um estudo
intra e inter-cultural: atitudes e personalidade de universitários em 1964, fruto de
uma pesquisa que reuniu quatro grupos de nacionalidades distintas: italianos,
poloneses, japoneses e brasileiros. Sua vasta bibliografia pode ser encontrada no
livro organizado por Regina Helena de Freitas Campos, Dicionário Biográfico da
Psicologia no Brasil: Pioneiros.
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Com suas pesquisas, seus estudos e demais atividades, Doutora Aniela,
contribuiu para a especificidade de uma Psicologia Social no Brasil, principalmente
pelo seu constante esforço para adequar técnicas, métodos e temas da Psicologia
internacional, às características do contexto de nosso país.

Prêmios e Homenagens conferidos à Doutora Aniela
Em decorrência de suas profícuas atividades para o progresso da Psicologia

Social aqui no Brasil, e de sua dedicação ao ensino e a pesquisa
predominantemente voltados para o conhecimento e a compreensão de crianças
e jovens brasileiros, do norte ao sul da enorme extensão de nosso território, Doutora
Aniela recebeu o reconhecimento de algumas importantes instituições:

- Medalha do Centenário de Psicologia Científica, do Conselho Regional de
Psicologia (CRP-06, 1979);

- Título de Psicóloga do Ano, do Conselho Regional de Psicologia (CRP-
06,1980);

- Diploma de Honra ao Mérito do Sindicato de Psicólogos de São Paulo, 1980;
- Titularidade na Academia Paulista de Psicologia – Cadeira n° 11 cujo patrono

é Roger Bastide, 1980;
- Diploma de Honra ao Mérito do Conselho Federal de Psicologia, 1982;
- Homenagem dos organizadores do Congresso Latino – Americano de

Rorschach, 1985;
- Título de professor emérito da PUC-SP, 1985.

Diante do muito que realizou mereceria bem mais, no entanto teve o prazer
de recebê-los em vida. Uma vida de dedicação à ciência e de gratidão ao nosso
país, que a estimularam a se manter firme e ativa, até o penúltimo ano de sua vida,
aos 83 anos de idade. Apesar dos sofrimentos causados pela grave doença, que
ela enfrentou silenciosa e corajosamente.

Sua morte no dia 3 de agosto de 1986 foi uma grande perda para a
Psicologia, para a PUC-SP e para nós que tivemos o privilégio de conhecê-la
pessoalmente.
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