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A relevância dos estudos históricos no 4mbito da Psicologia responde a 
duas exigfu'u;ias fundamentais. 

Uma primeira exigência está implrcita na própria natureza dohomem.que 
é um ser histórico. Então, para ohomem. o conhecimento da História eo fasdnio 
que esta exerce permitem umaoompreensãomais profundada própria experiência 
humana. Confonne afirma LeGoff (1986), pedem-se i\ História respostas para as 
três questões fundamentais da existência humana: quem somos, donde viemos, 
para onde vamos. 

No que diz respeito ao estudo da História das Ciências (no nosso caso, a 
História da Psicologia), tal exigência se traduznaoportunidade de cada cientista 
reconhecer o próprio trabalho como parte de um horiunte mais amplo, constitui'
do não apenas pela produção da comunidade científica internacional atuante ho;e, 
mas também por uma tradição de oonhe.:imentos que seoonsolidou ao longo do 
tempo. Alémdo mais,oestudoda História permite reanstnUruma imagem realis
ta do desenvolvimento de uma deterrninada área de saber, evidenciando os suces
sos e os erros ocorridos e relativizando, nesse sentido, o mito positivista que retrata 
a ciência como conhecimento perfeito (Feyerabend, 1975). 

Uma segunda razão para o estudo da Históriaestá relacionada aos objeti
vos do conhecimento em geraL. e das disciplinas psicológicas em particular, sendo 
assim explicitada por Pemoud: "A História não fornece soluções, mas ela permite, 
esó ela, pôr oorretamenteos problemas." (1971, p. 158). Emoutros termos, osestu
dos históricos constituem um recurso valioso para a fonnulação correta dos pro
blemas que interessam à pesquisa psicológica no presente. Além do mais, numa 
situação em que a Psicologia procura oonsolidar sua identidade e sua cientificidade, 
toma-secada vez mais necessária uma investigação esclarecedora de seus pressu-
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postos, suas ra{res e sua colocação no âmbito de contextos culturais e sociais 
determinados, ao longo de tempo e do espaço. 

A difusão do interesse pela História da Psicologia é documentada por 
várioe; sinais, oomo a fundação de revistas especializadas (por exemplo, o ]ourna/ oi 
lhe Hislcry oi lhe BehavioTaJ Sdmces), a publicação de livros e monografias nessa 
área (tais como Lueke MiUer, 1992e Mecacci,.1992), e a preocupção crescente dos 
historiadores e dos psia'ilogos pelo aperfeiçoamento da metodologia da pesquisa 
usada e pela reflexàocrltica a respeito (Brozck e Pongratz.1980). 

Entre a~ oon~equências desse interesse,. evidendia-se, de um lado, a ampli
açãodos estudos históricos em Psicologia no que C(rlcerncao horizonte temporal 
e à extensão territorial; e, de outro, a indagação do processo de formação dos con
ceitos utilizados na Psicologia ao longo do tempo e em diferentes áreas do saber. 
Neste segundo aspecto, a HistÓria das Ciências e, em particular, a História da 
Psicologia, ligam-se estreitamente à HistÓria das Mentalidades e à História das 
Idéias, que abrangemo longo período de gestaçãoidool6gica das mesma~ (penna, 
1980). 

O domínio da HistÓria daPsicologia compreende a história dos COIlceitos 
que se propuseram no campo do conhecimento psicol6gico, o estudo das condi
ções culturais, sociais e econ6micas que presidiratn à sua emergência e a interpre
tação do desenvolvimento cientifico da disciplina. Nesse sentido, ii. HistÓria da 
Psioologia pressupõe uma definição do que é Psicologia e uma teoria da História. 

Em particular, é preciso diferenciar entre a História da Psicologia científica 
e a História das Idéias P5icológica.s (que se refere ao período pre-científioo do saber 
Psicológico) e entre História da Psicologia e Epistemologia da P~ioologia. A Histó
ria da Psicologia édescritiva.. pois fornece uma reconstrução do percurso real de 
desenvolvimento dos oonhecimentos, enquanto que a Epistemologia da Psicologia 
é prescritiva, porque propõe cri~rios tendo em vista um modelo ideal do que seria 
a ciência psicolÓgica. Em particular, a Epistemologia proporciona critérios de de
marcaÇào entre ciência e não ciência. Nesse sentido, o fazer História da Psioologia 
pressupõe sempre a adoção de uma implícita ou explícita Epistelomogia da mes
ma. Além disso, o estudo da História da Psicologia contribui para fornecer uma 
imagem não dogmática desta disciplina,. apontando para as relações existentes, ao 
longo do tempo, entre ela e a filosofia, a técnica, o senso comum, à religião, a 
literatura etc. 

Com efeito, a rígida separação imposta pelo Positivismo entre ciência e 
metafísica, hoje não tem mais razão de ser, pelo reconhecimento de que toda a 
ciência é produto de um sujeito humano que nunca é abstrato mas é, ao menos em 
parte, definido pelas circunstâncias históricas (culturais, sociais, econômicas, reli
giosa~) de seu viver. 

Além do mais, a definição atual do que éa 'ciência' não corresponde, em 



muito~ casos, ao que se entendia por e5sa palavra no passado: por exemplo, a 
Astrologia ou a Alquimia, ou a Fisiognomia, hoje consideradu como 
pseudociêndas, eram reconhecidas a pleno direito oomo 'Ciêru:ias' na Idade Mé
dia e no Renasdmento. Busçar no passado apenas a origem da nOElsa ciência atual 
e do que hoje é açeito como conhecimento científico significa cair na forma de 
reducionismo historiográfico denominado de 'presentisrno'. Pelo contrário, a 
Historiografia atualda Ciência estuda qualquer objetoque, em wna determinada 
~poca, se propôs como conhecimento, sem estabelecer proibições de domínios ou 
r~trições na compreensão das interferências recíprocas entre diversas 4reas do 
saber. Essa mesma abrangência seria desejável nocasode Historiografia da Psiro
logia. 

Evidentemente, essa mudança é, em grande parte, devida à 'resolução' 
ocorrida na Historiografia geral sob a influência das novas correntes de 'Nova 
História'. Nessa ótica, os 'fatos históricos' são definidos segundo uma dupla di
mensão: como acontecimentos ocorridos e como narrações do historiador. Este, ao 
fazerotrabalho de reconstrução dos acontecimentos do passado, tem aceso a ves
tígios de tais acontecimentos, através dos qUaÍli é pos.'iívelelaborar wna descrição 
e uma compreensão que representam o cCC1hecimento histórico. Nesse processo, a 
interrerénica da subjetividade do historiador é ineliminável. O caráter inevitavel
mente parcial deste conhecimento não significa, porém.. falta de objetividade e 
rela.tivismo total. De fato, a busca e o estudo doe vestígios, ou {mies, através de uma 
leitura que evite deformá-los segundo a nossa visão atual, representam um cami
nho seguro a ser percorrido por quem, sem pretensões e sem preconceitos, tenha 
um interesse real ao conhecimento do passado. 

UM EXEMPLO: DA HISTÓRiA DAS IDÉIAS PSICOLÓGICAS À 
HISTÓRIA DA PS1COLOGIA, NA CULTURA BRASILEIRA 

Os pressupostos do desenvolvimento da cij!;ncia no Brasil do século XX 
podem ser encontrados num processo histórico que, tendo infciono século XVI. 
assumiu suas caracterfsticas especificas e definitivas no século XIX. 

A época colonial (1500-1B22), profundamente marcada pela eJO:periência 
de encontro e de ct-.cque cultural entre dois mundos - o dos colonizadores portu
gue~se os dos nativos da Terra de Santa Cruz - é o periodo histórico em que, de 
modo irreversive1, definiu-se a identidade s6cio-<ultural do Brasil. 

Evidentemente, nesse período não ~ po85!veI achu uma Psicologia no 51.'1\

tido aluai do tenno, mas a leitura d05 documentos da época revela a existência de 
fonnas de conhecimento psicológico tendo diferentes objetivos e difundidas no 
crotextode diversas áreas do saber. Areronstrução historiográfica desse conheci
menta perll.'llce, portanto, ao domínio da Hist6ria da~ Idéias, mais do que propria-



mente à História da Psicologia. No âmbito de tratados de Pedagogia ou de Medici
na, por exemplo, ou no meio de sermões religi05QS e escrilo$ morais, aparecem 
páginas dedicadas ao estudo de emoções, sensações, desenvolvimento psíquico, 
doenças mentais, distúrbios de comportamento, métodos de aprendi~gem e de 
eGltrole do comportamento. 

Os autores destas obras, intelectuais brasileiros ou quemoraraml1O Brasil 
grande parte de sua existência, namaioria das vezes autodidatn ou intelectuais 
formados em Universidades da Europa, estudaram tais assuntos por diversos 
motivos: em alguns casos, havia um interesse especulativo edoutrinário, emou
tros casos, havia finalidades de educação religiosa ou moral ou, ainda,. a necessi
dade prática de definir métodos para a terapia e ocontrole de distúrbios de com
portamento. Nesse contexto, os temasde natureza psicológica assumem uma fun
ção muito significativa na articulação dos discursos propostos, função não somen
te filos66ca IlUlS também,. em muitos casoei, de cunho político e social. Os docwnen
tos encontrados podem ser estruturados confonne os objetivos abordados. 

Umprimeirogrupodefontesrefere-seaospr0ces.50Sde"ccrummento-de
si-mesmo" e aos métodos apropriados para alcançá-lo. Reflexõeseconse\hos des
se tipo encontram-se nos escritos de toologos, filósofos, médicos e pedagogos e, 
dependendo do enfoque, assumem formas, estilos e conteúdos muito diferencia
dos. No timbito da tradição teológica e filosófica,. cujo representante mais ilustre é 
o jesufta Antonio Vieira, occnhecimento de si mesmo e dos outros tem wna função 
prática do controle e de modificação do comportamento e é estruturado na base de 
critérios morais. Tal conhecimento consiste na representação e comunicação da 
experiência subjetiva elaboradas pelo próprio sujeito. No século XVIII, a exigência 
de garantir maior objetividade ao estudo do homem toma o conhecimento da sub
jetividade e do comportamento área de competência das disciplinas médicas. O 
médio::lmineiroFranciscodeMelloFranro, porexemplo,no livroMedidfljlThtt.1lógica, 
ou Suplica Humilde jdtll Il todos os St7IJwres COl1ftssores e DiuclC11'es, Sflbre o modo dt 
proctdD'comstllS Ftnitentes noz t1I1tndfJdos pa:;Cí!dos, prindpillmenltdll Úlrivill, CO/trll t 
Btbtdice afirma que as chagas todas do coração humano ... " pcxl.em ser inteiramen
te curadas pelos médicos". (citado em Massimi,. 1985, p.l90). 

Um segundo domínio de conhecimentos psicológicos é representado pelo 
estudo das emoções humanas. O interesse por estetem.a é muito evidente nos escri
tos de cunho religioso, moral e médico. As emoções, chamadas de "paixões" ou 
u afetos da alma" são atribuídas, em alguns casos, a forças de natureza física ("hu
mores1, ou ao movimento dos nervos; em outros casos, elas são consideradas 
afeições da alma, independentes da disposição e de constituição do corpo. Desta
ca-se, nesse âmbito, a descrição da fenommologia da tristeza elaborada por Vieira 
em um fam050 sermão de 1654,Sobo estúnulo da fiJosofia empiris~ o interesse 
pelos fenômenos 5elSOriaiS oompare<E em VMios escilo8 do século XVllL por exem-



pio nD5 E/emtntosde Hygitnedojá citado Franciscode MelJo Franoo (Franco, 1823) 
e no Probltm4 de Arquitttur~ Ciuil de Mathias Aires Ramos da Silva de Eça (Eça. 
1778). A atividade sensorial ~ ooruiderocla a origem de todo o conhecimento e, por 
causa disso, a educação dOiS sentidos ~ muito valorizada pelos autores. Além das 
sensações externas, é reconhecida a existência de impressões produzidas pelos 
órgãos intemos dooorpo humano: dessas derivam inclinações, afetos ecaráteres 
morais. O detenninismoorganicista implfcito nessas posições ~ a premissa de wna 
nova posição epistemológica que põe o método experimental à base do conheci
mento objetivo. Os conceitos psicológicos não são derivados do "conhecimento 
interior" mas da observação sistemática que pennite a inteligência das leis natu
rais. Somente as causas naturais são reconhecidas como oondicões necessárias 
para a explicação dos fenómerKll!l seru.oriais, recusando-se qualquer especulação e 
hipótese de tipo metaffsico. Outro tema da natureza psicológica discutido nos 
documentos do periodo colonial é o da educação e do CU\trole do oomportamento 
infantil.Ointeres.se poresteassuntooomparece desde o sécuJoXVL nos relatos dos 
missionários tesui"tas que se referem às práticas educativas dos fndios, e ~ desen
volvido de forma sistemática no século xvn, abordando-se, inclusive, a questão da 
educação e do desenvolvimento da personalidade feminina. Uma contribuição 
muito significativa a respeito e o tratado ArtedeCfMr bem osfilkos M idRdeputrlCÍII 
dojesuíta Alexandrede Gusmão (Gusmão, 1685). A personalidade infantil ~ oon
siderocla como uma tI/bula r4SII sujeita ls influências detenninante5 do ambiente e 
das praticas educativas:" Conformea primeira doutrina,conformea primeira edu
caçãoque deres a vossos filhos, podereis oonheoer oque ham de vir a ser". (Gusmão, 
cilado em Massimi. 1985, p. 2~). Na visão dos iluministas brasileiros do século 
XVIII (Francisco de Mello Franco, Mathias Aires da Silva de Eça, José Azevedo 
Coutinho), o preceito moral ésubstituído pela lei natural ea educaÇão é transfor
mada num processo submetido às regras e aos critérios objetivos do método Oentí
fioo. RecUl"SO.'l e observações que poderiam ser definidos como de natureza psicol6-
gica são empregados para oonhecer e manipular o comportamento dos indios. Nos 
Apontl/mtntO$ pari! ~ CiuilÍ%4ç4odos IndiO$ do Império do BrIlSiI1965, por exemplo, o 
polftico e cientista José Bonifácio de Andrade e Silva esboça uma teoria do homem 
noestadoselvagem, citado em Massimi 1985, e indica técnicas para sua domesti
cação inspiradas nas doutrina~ filosóficas de Lamettrie e dos demais fil6s0fO$ 
mecanicistas franceses doséculoXVIll.Ohomem 'primitivos' édefinidocomo um 
mero aut6mato cujas molas podem ser postas em ação pelo exemplo, educação e 
benefícios (Massimi, 1985). Os apontamentos de Andrade e Silva (1965) são exem
pios de um tipo de literatura muito difundida na ~poca. Com efeito, ao langados 
três séculos de colonização portuguesa, missiooários e políticos elaboraram 'pro
jetas' cujoobjetivo era o de colocar e Úldiodentro de um detenninado horizonte 
culturaL social, político e religioso, construído na ba.sedos pressupostos teóricos 



da ciência ocidental. A finalidade prática de tais projetas era a de tomar o Brasil 
um "laboratório experimental" para verificar a hipótese de formação do homem e 
do cidadão moderno, formada pelos intelectuais na Europa. Por esse motivo, o 
estudo desse tipo de documentação é particulannente significativo, pois nela evi· 
denciam·se diversas perspectivas an.tropo1ógicas caradedsticas de tais "utopias" . 
Aolongo dos séculos xvm eXIX, tais projetos assumem uma dimeIlSãocientlfica 
e sua função toma-se mais clara e unívoca: trata·se da criação do cidadão brasilei· 
ro li medida do Estado naciooal, criação iIlSpirada num tempo, por uma visão 
iluminista do homem e da sociedade e, num segundo momento, pelo Positivismo. 
Estas elabrn-açães teóricas ocorrem cOIltemporaneamente ao processo de Indepen· 
dência do Brasil e a sua consolidação como Estado moderno. Nesse oontexto, os 
conhecimentos psicológicostoma-se-ão instrumentos úteis para favorecer a adap
tação dos sujeitos aooorpo social em formação. A evolução das "idéias psioológi
cas" numa ciência do comportamento propriamente dita ocorre 00 Brasil ao longo 
dos séculos XIX eXX. Na primeira metadedoséculoXIX. a Psychcwgia cca1Sidera
da como uma disciplina especulativa, toma,se objeto de ensino e de estudo no 
limbitodeoutras áreas de conhecimento (Filosofia, Medicina, Direito, Pedagogia e 
Teologia); na segunda metade do século, ela se afirma como ciência autónoma 
construída. com base nos postulados positivistas etendoaplicações práticas como 
meio e intervenção social clÚ1.ica. O dom1nio d05 "fatos psiool6gicos" enquanto 
objeto peculiar de pesquisa, de terapia e de prevenção, define-se num primeiro 
momento, como área decompetí!ncia da Medicina.Comefeitoa Medicina brasilei
ra do século XIX propõe um novo tipo de saber global acerca do homem, que com· 
preende não somente as dimensões físicas e morais da experiência individual mas 
também as relações desta com seu cootexto ambiental. Nessesentido, os estudos 
médicos oonstituem-se numa área privilegiada para promover o desEllVolvimento 
de teorias e práticas psicológicas fundadas no método científico: de tal forma, o 
ob)etivo que será próprio da Psicologia Olnica deflIle-Se nesse âmbito. I!: de grande 
interesse, para documentar esle processo, a leitura das leses elaboradas pelos 
médicos brasileiros nas Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. 
Essasnão se destacam tanto pela originalidade da~ conceituaçiies (na maioria das 
vezes repetições das doutrinas francesas) quanto pelaescolha das problemáticas a 
serem discutidas, que visam o oonhecimento e a "direçãoH do homem como totali· 
dade física. psfquica.esocia1. Os tel118S abordados siomuito diver:sificados: psico
logia da personalidade feminina, doenças de origem sexual, relações familiares, 
higiene de desenvolvimento e das condições sociais, a fonnação mental e saúde 
psíquica, emoções e afel:05, comportamentos sociais, inf\uªncias do estado subjeti· 
vo sobre o estado físico do indivfduo e vice-versa, frenologia, terapia das mIIIlifes· 
tações patológicas da subjetividade. Dessemodo, II filantropia médica substitui II 
antropologia e a ética de matriz religiosa que norteavam o mundo cultural e socia1 



do Brasil Colonial. Qdoutor A. J. Rostirio !linretizaneSS!lll palavras !III oompetênci
as e os objetivos de sua profissão: "Cabe ao médico, é tarefa dele, regular as funções 
intele<:tuais do homem, dirigir sua conduta moral ... pois Olhe a ele a honrada e 
espínhosa missão de tomar ornais perfeitas possível as raças hUII\all!lll" (Rosário, 
1839,p.2). 

A exigênc:iade introduzir umametodologia cientifica para oconhecimento 
e o controle da subjetividade tendo o objetivo de fonnar o indivfduo desde os pri
meiros anos de sua existência, afinna-se no conte~to da Pedagogia. As graves 
carências do sistema educacional brasileiro do século XIX, impõem a necessidade 
de organizar o ensino segundo métodos "rtlcionai5N (Russel, 18(9), inspirados 
nos modelos europeus e norteamericanos. Por isso, nos ÇUrríÇUlos, assume um 
papel relevante a disciplina chamada de "Metódica e Pedtlgogitl" no imbito da 
qual são abordados vários tema~de Psicologia. Oensinoda disciplina "Psicologia 
Aplicada ao Desenvolvimento Infantil" é implantado pela primeira vez na Escola 
Americana de São Paulo, 1870. 

Nesses mesmos 1lIlOS, adifusão da filosofia positivista no mundointelec
tual brasileiro fomece a perspectiva. ideológica que detenninará a. organiz.llção e o 
progresso da sociedade brasileira. Nessa6tica.. a Psicologia representará base ci
entífiça da Pedagogia. 
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