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III - HISTÓRIA DA PSICOLOGIA

• Subsídios para a História da Psicologia no Brasil
Extrato de discurso proferido pelo Presidente da Academia Paulista de

Psicologia em 11 de janeiro de 2005
 Arrigo Leonardo Angelini1

(C.4 “Almeida Junior”)

Resumo: Ao ser distinguido como Patrono dos formandos em Psicologia, de 2004, na
Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), graduação que leva o seu nome, o nosso colega,
Presidente desta Academia, em seu discurso, traçou um ligeiro, mas significativo, pano-
rama da História da Psicologia no País, incluindo sua efetiva participação na mesma.
Seguindo a ordem cronológica, fez menção à influência dos psicólogos franceses e norte-
americanos na formação dos nossos profissionais, como também das instituições então
criadas no País que muito contribuíram para esse progresso, além dos pioneiros brasileiros
que deixaram suas marcas indeléveis. Nesse percurso salientou acontecimentos de
relevância como a regulamentação da profissão do psicólogo, nos anos 60 e, a partir
dessa época, o rápido e crescente desenvolvimento da Psicologia em nosso meio. Áreas
em franco progresso como a Psicologia Educacional, Psicologia Clínica e Psicologia
Experimental entre outras mais, se apresentam na atualidade, como também uma
diversidade de teorias e metodologias, constituindo, portanto intenso desafio para o
psicólogo recem-formado colocar-se na complexidade da ciência Psicológica dos dias de
hoje.

Palavras-chave: História da Psicologia no Brasil

Abstract: Having being distinguished as Patron of the 2004 Psychology Graduates of
Mogi das Cruzes University (UMC), graduation which carries his name, our colleague,
President of this Academy, during his speech, outlined a brief but significant view of the
Psychology History of the country, including his own effective participation in it. Following
the chronological order, he mentioned the influence of the French and North American
psychologists in our professionals background, and also in the institutions created in our
country, which highly contributed to this process, as well as the Brazilian pioneers who left
thir indelible marks. In this order he highlights relevant events such as the regulation of the
profession of the Psychologist during the 60s, and from then onwards, the fast and growing
development of Psychology among us. Areas in great progress such as Educational
Psychology, Clinical Psychology and Experimental Psychology, among others, are
presented nowadays, as well as a variety of theories and methodologies which constitute,
therefore, an intense challenge so as to position the recently-graduated psychologist into
the complexity of the science of Psychology in our days.

Keywords: History of Psychology in Brazil

1 Endereço para correspondência: R. Boytac, 60, 05673-080, São Paulo- SP, tel. (11) 3032-
2184 / 3032-3103, e-mail: aangelini@ajato.com.br
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Extremamente honrado, recebi o gentil convite para ser o Patrono da turma
que, nesta ocasião solene, cola grau na área da Psicologia nesta Universidade.
Acredito que essa elevada distinção, que muito agradeço e recebo com
humildade, se deve ao fato de ser eu um estudioso da Psicologia, cuja carreira
profissional coincidiu com as grandes transformações dessa ciência no Brasil.

De fato, no exercício de minhas atividades como professor, pesquisador
ou administrador no campo da psicologia tive inúmeras oportunidades de
participar e, não raro, de contribuir para significativos eventos que caracterizaram
a evolução desse ramo do conhecimento humano em nosso meio, como ciência
e como profissão.

Sou do tempo em que não havia cursos específicos para a  formação do
psicólogo; a profissão não era reconhecida legalmente e a Psicologia aparecia
principalmente como disciplinas dos cursos  de Educação, de Filosofia ou de
Ciências Sociais, embora já houvesse entre nós considerável atividade de
natureza psicológica de ensino, de pesquisa e de aplicação, exercida notadamente
pelos formados por aqueles cursos e que completavam sua formação nos
próprios ambientes de trabalho.

Hoje o panorama é bem diverso, os cursos de Psicologia se multiplicaram
extraordinariamente, até em demasia, pelas universidades do País, a partir da
aprovação da Lei nº 4119 de 1962, que regulamentou a profissão. Cursos de
pós-graduação foram instalados; conseqüentemente ampliaram-se as
especializações e surgiram as sociedades destinadas ao cultivo da Psicologia
ou de campos específicos dessa ciência; o mercado editorial se ampliou
consideravelmente com a publicação de livros e de revistas e o formado em
Psicologia se depara com várias possibilidades profissionais em distintos campos
de aplicação.

É incontestável, pois, o progresso que a ciência da Psicologia logrou
alcançar nos últimos tempos neste País, como aliás em todas as partes do
mundo, reflexo da preocupação do homem sobre o próprio homem, na busca de
soluções para os problemas da vida moderna.

É por isso que a cada dia que passa, mais se destaca a importância da
Psicologia e o psicólogo é chamado a participar dos mais variados setores das
atividades humanas. Para se ter uma idéia do desenvolvimento da Psicologia no
plano internacional, eu lembraria, por exemplo, que a American Psychological
Association, que é a entidade que congrega os psicólogos norte-americanos,
está organizada atualmente em 55 divisões, cada uma das quais dedicada a um
ramo da Psicologia ou de suas aplicações, e nas quais os associados podem
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se filiar, sendo que cada divisão publica, geralmente uma e às vezes mais de
uma revista especializada, contendo a produção científica no respectivo campo
o que redunda em imenso volume de conhecimentos.

Eis, pois o desafio que se apresenta ao psicólogo recém formado, que
deve escolher o campo de atuação profissional e para ele se preparar,
preferivelmente, em nível de pós-graduação.

No Brasil, o desenvolvimento da Psicologia e a profissão que a ela
corresponde, também se processaram de forma muito rápida. Embora não se
possa ignorar a contribuição inicial de alguns médicos e, até mesmo de alguns
engenheiros, para o desenvolvimento de certas áreas de aplicação da Psicologia
em nosso País, foi aos educadores que ficou reservado o maior papel nesse
desenvolvimento. Para citar apenas os centros do Rio de Janeiro, São Paulo e
Belo Horizonte basta a atuação extraordinária dos professores Lourenço Filho,
Noemy da Silveira Rudolfer e Helena Antipoff. Esses educadores, particularmente
interessados em Psicologia e nas aplicações desta ciência, formaram inúmeros
discípulos que passaram a desempenhar atividades profissionais não apenas
na área da educação, mas igualmente nas do trabalho e da clínica.

Todavia, quando ainda não existia legislação que oferecesse a garantia e a
segurança para o exercício independente da profissão, que a Lei aprovada em
1962 veio trazer, aqueles que se dedicavam à Psicologia o faziam principalmente
através do magistério, na formação de professores.

Nas primeiras décadas do século passado as influências européias foram
predominantes. São destacadas as contribuições de Wallon, Guillaume, Debesse,
Claparéde, Décroly, Binet, Simon,  e Piéron, cujas obras foram largamente
utilizadas entre nós.

Outra área pioneira foi a da Psicologia Industrial. Por volta de 1924, várias
atividades foram iniciadas, principalmente aquelas relacionadas à seleção de
pessoal.

Assim, a criação em nosso País de serviços como o SENAI e o SENAC e
a fundação de institutos de seleção e orientação profissional, como o ISOP no
Rio de Janeiro, fundado em 1947, o SOSP em Belo Horizonte e outros
congêneres na Bahia e em Porto Alegre, abriram muitas oportunidades de
emprego para pessoas interessadas em atividades de natureza psicológica.
Contudo, era principalmente nos serviços estatais e paraestatais que surgiam
essas oportunidades. Durante essa fase da Psicologia no Brasil, houve uma
ênfase na área chamada psicotécnica. Testes de inteligência geral, testes de
aptidão, testes de interesse e de personalidade, ali construídos, ou adaptados

Boletim Academia Paulista de Psicologia - Ano XXV, nº 1/05: 15-21



18

os de origem estrangeira, foram largamente usados e considerados promissores
até que se determinasse o seu valor e suas reais limitações.

A influência norte-americana começou então a ser sentida, através da
presença entre nós de alguns professores visitantes, como foi o caso do prof.
Otto Klineberg da Columbia University e de outros que aqui estiveram, além da
publicação de traduções de autores norte-americanos e da concessão de algumas
bolsas de estudo para brasileiros se aperfeiçoarem nos Estados Unidos.

Na área da Psicologia Clínica eram poucas as oportunidades de trabalho,
merecendo destacar o Serviço de Higiene Escolar, da Secretaria da Educação
do Estado, onde atuaram alguns professores sob a liderança de Durval
Marcondes. Mas a atividade clínica, como profissão liberal independente, exercida
em consultório particular, ainda não existia, pois a profissão não estava
legalmente regulamentada.

O diploma legal que a regulamentou em nosso País, não surgiu por acaso,
mas foi a resultante de um movimento de vários anos, que se iniciou no final da
década de 50 por parte dos profissionais que se empenharam perante os poderes
executivo e legislativo através das associações de psicologia já existentes naquela
década e das então Cátedras de Psicologia e de Psicologia Educacional das
universidades oficiais, principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro.

A Lei, aprovada em 1962, estimulou a criação de cursos de Psicologia,
pois estava aberta a possibilidade de preparação para uma nova profissão liberal
e a afluência de candidatos a esses cursos universitários não tardou e vem se
acentuando ano após ano.

Em período de tempo relativamente curto, passamos da situação de
inexistência de cursos destinados à formação regular do psicólogo para a
situação na qual esses cursos proliferaram de maneira espantosa.

Uma área que se desenvolveu principalmente após a instalação dos cursos
nos termos da nova legislação, foi a da Psicologia Experimental, uma vez que o
currículo mínimo do curso de Psicologia, aprovado pelo Conselho Federal de
Educação, incluiu essa disciplina com caráter obrigatório. No começo da década
de 60 chegou ao Brasil o Prof. Fred Keller que, como professor visitante, a
princípio na Universidade de São Paulo e posteriormente na de Brasília, iniciou
um movimento com a colaboração de jovens psicólogos brasileiros portadores
de Ph D. de universidades americanas, na área da psicologia experimental de
base behaviorista.

Houve então grande entusiasmo pelo modelo behaviorista rígido a ponto
dos defensores desse modelo considerarem que a única alternativa de se fazer
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ciência em Psicologia seria aquela de base experimental realizada com animais,
em detrimento de outras abordagens de tendências humanistas e cognitivas,
que estão sendo sentidas na psicologia educacional e clínica.

Hoje em dia nomes como os de Thorndike, Guthrie, Hull e do próprio Skinner
são menos evocados, comparando-se com as décadas de 60 e 70. Não obstante,
Skinner, em particular, está ainda presente em pesquisas experimentais realizadas
com sujeitos animais em psicobiologia. É interessante notar que, enquanto a
importância do behaviorismo decresceu nos estudos com seres humanos,
aumentou nas pesquisas com animais nas áreas da Psicobiologia, da
Psicofarmacologia, da Psicologia Fisiológica da Neuropsicologia e de outras que
não podem dispensar o emprego de ratos, pombos, cães e outros animais.

Na Psicologia Educacional e do desenvolvimento humano tem havido
grande influência das contribuições de Jean Piaget e como conseqüência novas
tendências são observadas na metodologia científica. A experimentação rígida
vem sendo substituída por métodos mais adequados à complexidade do ser
humano. Métodos como a observação controlada, o estudo de casos e a
entrevista, vêm sendo adotados, observando-se menos trabalho de laboratório
e mais trabalho de campo. Os ambientes da escola, da família, do trabalho, da
comunidade, da creche, além de outros, têm despertado a atenção dos
psicólogos para a realização de suas pesquisas.

Considerando-se a atividade do professor, especialmente no ensino
fundamental, é necessário lembrarmos que a tarefa educativa no seu sentido
mais amplo apresenta-se com múltiplos aspectos, todos eles da maior
importância. Ensinar já é por si só uma tarefa difícil e complexa e, no entanto,
espera-se do professor muito mais do que isso. Cada educando é um indivíduo
que em maior ou menor grau difere dos demais quanto ao físico, saúde, nível
mental, aptidões, temperamento, conhecimentos anteriores, motivação e outros
aspectos da personalidade. Aquele que deseja ser bem sucedido em tarefa tão
complexa deve receber um treinamento especializado, e entre as matérias de
maior relevância nesse programa de treino deve figurar, sem sombra de dúvida,
a Psicologia Educacional.

Quanto à Psicologia Clínica, cabe ponderar que talvez seja atualmente a
área mais conhecida da Psicologia, fato que justifica a imagem popular do
psicólogo. O que o leigo desconhece, muitas vezes, são as atividades mais
amplas do psicólogo clínico. Nesta área, o profissional se ocupa da prevenção e
do tratamento dos distúrbios emocionais e mentais, trabalhando individualmente
ou em pequenos grupos que apresentam problemas. O psicólogo clínico
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proporciona terapia para indivíduos, famílias ou grupos; diagnostica problemas
específicos de comportamento, através de entrevistas ou de testes, oferece
serviços de consultoria e orienta programas de saúde mental.

A Psicanálise parece ser a teoria dominante, mas outras linhas teóricas
são freqüentemente seguidas pelos terapeutas, com as de Melanie Klein, Bion e
Winnicott. Posteriormente surgiu a influência do psicanalista francês Jacques
Lacan.

Mais recentemente os estudiosos brasileiros da área clínica descobriram,
por assim dizer, as contribuições do mais famoso discípulo de Freud, Carl Gustav
Jung e muitos trabalhos sobre sua teoria do inconsciente e suas aplicações
foram publicados. Várias outras  formas de psicoterapias começam a aparecer
como a terapia expressiva, arteterapia, musicoterapia, biodança, bioenergia e a
abordagem transpessoal, para não falarmos na terapia comportamental.

Outras tendências promissoras na área clínica estão relacionadas às
abordagens fenomenológica e existencial. Neste caso, os problemas existenciais
parecem preocupar mais os estudiosos e os nomes como os de Maslow, Rollo
May, Biswanger e Vicktor Frankl, são referências. Em aconselhamento, a terapia
centrada na pessoa, nos termos da contribuição de Carl Rogers é bastante
empregada atualmente.

Por outro lado, os psicólogos sociais são caraterizados como sendo
aqueles que estudam o impacto da comunidade e das forças sociais sobre o
comportamento e o ajustamento individual e do grupo. Dinâmica de grupo,
interação social, delinqüência, comportamentos ilegais e problemas de
preconceitos são, entre outros, os interesses do psicólogo social. Técnicas de
avaliação da opinião pública, das atitudes e das crenças e valores têm se tornado
conhecidas como métodos destinados a compreender e predizer o
comportamento do grupo.

A Psicologia Social também tem sido aplicada com muito êxito aos
problemas do mundo dos negócios. A chamada pesquisa de mercado inclui,
entre outros aspectos, a avaliação dos produtos, o estudo das reações dos
consumidores e os efeitos das diferentes técnicas de anúncio através das
publicações do jornal, do rádio e da televisão. Além desses aspectos mais
aplicados da Psicologia Social, cabe mencionar as pesquisas realizadas no
ambiente acadêmico segundo as linhas teóricas de autores como Asch, Heider,
Festinger e Allport.

Assim, em rápidas pinceladas, recordei brevemente os conteúdos dos
principais campos da Psicologia, geralmente estudados nos cursos de
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graduação, a saber: Psicologia Experimental, Psicologia Educacional e Escolar,
Psicologia Clínica e Psicologia Social. Como se sabe, muitos outros existem,
como mencionei ao me referir às 55 divisões da American Psychological
Association.

Diante de tantas áreas em que se divide a Psicologia atualmente, diante
de tantas teorias e orientações metodológicas, diante de tantas possibilidades
de aplicação dos conhecimentos já acumulados por essa ciência, o estudante,
especialmente no nível de graduação, experimenta certamente grande
perplexidade ao ter que escolher um campo para o exercício da profissão.

Mas é preciso considerar que essa situação decorre da própria natureza
da ciência psicológica, uma ciência nova que ainda não conseguiu integrar os
seus múltiplos fatos em certo número de construções teóricas perfeitamente
interrelacionadas. Como toda ciência, a psicologia procura explicar a maior
quantidade possível de fatos pela menor soma de leis e princípios, mas,
infelizmente, ainda não alcançou o nível de desenvolvimento de outras ciências
mais antigas.

Em Psicologia, encontramos de um lado, uma grande quantidade de fatos
individuais, e de outro, um número também elevado de princípios e teorias que
procuram explicar aqueles fatos. Essa situação dificulta, como é óbvio, a tarefa
daqueles que, desejando realizar um trabalho científico, recorrem à Psicologia.
Em conseqüência, a solução de um problema de natureza psicológica quase
sempre exige todo um longo trabalho de investigação específica e não, como
ocorre em outras ciências melhor integradas, a mera aplicação de um princípio
geral. Nova é a Psicologia e, conseqüentemente, nova é também a profissão
que a ela corresponde, cuja regulamentação legal no Brasil data de apenas 42
anos, o que para uma profissão, convenhamos, é muito pouco.

__________

Prezados formandos: Ao encerrar estas palavras, desejo formular a todos
e a cada um de vocês, os melhores votos pela felicidade pessoal e pleno êxito
na nobre profissão que abraçaram, na certeza de que a exercerão com dignidade,
humanidade, empenho e desprendimento, buscando sempre o aperfeiçoamento
da formação científica e tecnológica que receberam nesta Universidade, uma
vez que a cada dia a necessidade da aplicação dos conhecimentos psicológicos
representa um desafio para se conseguir a plena expansão das potencialidades
do homem.
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