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contribuir. Então, essa é uma versão possível de nossa história. 
Que este trabalho seja o convite para que docentes e 
pesquisadores possam ampliar as reflexões e fazer outros 
recortes dessa trajetória. 

Nosso muito obrigada a todos/as/es que contribuíram no 
passado, contribuem no presente e que contribuirão no futuro! 
Desejamos a vocês uma boa leitura! 

           Organizadoras/es 
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Capítulo 1 

O Ensino e as Práticas Psicológicas nos 
Primeiros Anos da Faculdade Dom Basco de 

Filosofia, Ciências e Letras em São João dei-Rei: 
Antecedentes Históricos da Criação do Curso de 

Psicologia 

Rodolfo Luís Leite Batista 1

Dener Luiz da Silva 2

Este capítulo conta alguns aspectos da história de uma 
instituição de ensino superior - a Faculdade Dom Basco de 
Filosofia, Ciências e Letras - e os antecedentes da criação de 
seu curso de psicologia. Os meandros dessa história puseram 
em relação diferentes personagens e grupos intelectuais em um 
contexto bastante particular: em meio ao processo de 
interiorização do ensino universitário estimulado pelo governo 
brasileiro, uma congregação católica dedicada ao problema da 
educação da juventude, que enviara brasileiros para realizar 
formação universitária em países europeus, instalou-se em São 
João dei-Rei no fim da década de 1930. Inspirados pelos escritos 
do Papa Pio XI (1857-1939), os salesianos aceitaram o pedido 
de promover o ensino superior e possibilitar a formação a partir 
de valores católicos (Batista, 2022). 

Entre os personagens que se envolveram com a 
promoção das primeiras obras salesianas em São João dei-Rei, 
podem ser mencionados o prefeito José do Nascimento Teixeira 
( 1875-1943), que participou da tramitação jurídica e cessão de 
terras para a instalação dos primeiros salesianos a chegarem na 
cidade, e o arcebispo Helvécio Gomes de Oliveira (1876-1960), 

1 Docente da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
2 Docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João dei-Rei. 
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Fiúza, concentrou suas atenções no preparo dos 
locais e mentalidade experimental dos alunos 
para acolherem o esperado Laboratório de 
Psicologia. Em princípios de 1955, a chegada do 
padre Ralfy Mendes de Oliveira, com o 
equipamento científico e bibliográfico teve 
grande repercussão. (Servo, 1964, p. 7). 

Mais tarde, os brasileiros Geraldo Servo (1930-2001) e 
Alfredo Carrara de Melo (1932-2016) substituíram o professor 
Fiúza, uma vez que Vaccaro Carlino havia sido transferido para 
as atividades salesianas em Bogotá, na Colômbia (Rodríguez
Forero, 2009). Desse conjunto de primeiros docentes, apenas 
Alfredo Carrara de Melo não realizou sua formação acadêmica 
no Instituto de Psicologia Experimental do Pontifício Ateneu 
Salesiano, em Turim, na Itália, tendo sido preparado para as 
práticas psicológicas por Ralfy Mendes de Oliveira (1917-2008), 
em São João dei-Rei. Pode-se afirmar que aqueles professores 
que haviam sido enviados para estudar na Itália, ao retornarem 
ao Brasil, transmitiram o que aprenderam por meio do ensino e 
da realização de pesquisas articuladas com a problemática 
educacional do contexto em que se encontravam. Na Itália (e 
em outros países europeus), eles também encontraram 
inspiração para a criação do Laboratório de Psicologia 
Experimental em meados da década de 1950. 

O Laboratório de Psicologia Experimental e sua biblioteca 
especializada 

Os laboratórios cumprem papel significativo no 
imaginário científico (Centofanti & Tomasini, 2014). Em São 
João dei-Rei, os primórdios da psicologia na Faculdade Dom 
Basco de Filosofia, Ciências e Letras também estão 
estreitamente relacionados a um Laboratório de Psicologia 
Experimental, ainda que outras estratégias tenham sido 
empreendidas durante o processo de institucionalização dessa 
ciência na cidade mineira. Por exemplo, salesianos foram 
encaminhados para cumprir formação acadêmica em 
instituições europeias, especialmente no já mencionado 
Pontifício Ateneu Salesiano, na Itália, e na Universidade Católica 
de Louvain, na Bélgica; professores estrangeiros foram 
contratados e um conjunto de aparelhos psicológicos e de livros 
para uma biblioteca especializada foram importados para a 
recém-criada faculdade salesiana ao longo da década de 1950. 
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Os documentos mostram que as negociações de compra 
desse aparelhamento e livros foram conduzidas pelo diretor 
Alcides Lanna, o procurador salesiano Irineu Leopoldina de 
Souza (1921-2004), no Brasil; e pelo professor e salesiano 
Giacomo Lorenzini (1909-2001), na Itália. O excerto da carta 
apresentado a seguir (Figura 1) registra a relação entre o 
Laboratório de Psicologia Experimental são-joanense e outros 
exemplares presentes no país e exterior. Essa relação promovia 
a inserção local em uma rede internacional de sociabilidade de 
conhecimento (Burke, 2008): 

Figura 1. Carta de Giacomo Lorenzini a Alcides Lanna, novembro 
de 1953 3

Le1 1 ú 

Oflà .. 
qbe M (Utlfli 

a,Pa.lfoilut , 
nltn,hri bO-
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llrllf@ IHciOr-

Fonte: Centro de Documentação e Pesquisa em História da Psicologia. 

3 Turim, 22 de novembro de 1953: Reverendíssimo Senhor Inspetor, nesses dias, recebi
uma carta do padre Irineu [Leopoldina de Souza], na qual ele, por solicitação do senhor, 
me pedia para assumir a tarefa de preparar rapidamente um Laboratório de Psicologia 
Experimental para nossa nova faculdade de São João dei-Rei, seguindo o modelo 
daquele que acabei de preparar para a faculdade de Lorena e que o professor de 
Psicologia padre Modesto [João Modesti (1919-2006)], formado aqui comigo, levará em 
seu retorno ao Brasil no próximo julho. [ ... ]. Lembro-me sempre com reconhecimento 
a cordialidade fraterna e a amabilidade com que fui tratado em minha breve estada no 
Brasil [ ... ]. É, portanto, para mim, um alegre dever - além de uma honra - assumir a 
tarefa de preparação do Instituto de Psicologia de São João dei-Rei. Farei do mesmo 
modo que segui para a Universidade Católica de São Paulo com o monsenhor Salim 
[Emílio José Salim (1903-1968)] e para Lorena com o padre Leôncio [Carlos Leôncio da 
Silva (1887-1969)]. Providenciarei os mesmos instrumentos que estou providenciando 
para Lorena (cujo Laboratório de Psicologia será melhor do que aquele da Universidade 
Católica de São Paulo) e espero fazer ainda melhor! [ ... ] E o professor de Psicologia em 
São João dei-Rei, quem será? Padre Ralfy [Mendes de Oliveira] já está destinado para 
Pedagogia (tradução dos autores). 
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Em meados de 1955, os aparelhos e os livros importados 
da Itália foram dispostos no prédio principal da faculdade são
joanense. Os trabalhos acadêmicos que se dedicaram 
anteriormente à história desse laboratório - como os de 
Brandão (2001; 2006), Bomfim & Albergaria (2004) e Batista 
(2015) - demonstram que seus aparelhos serviram para 
demonstrar as informações teóricas apresentadas nos cursos da 
Faculdade Dom Basco, sendo também utilizados em práticas de 
pesquisa, tais como as investigações a respeito do tempo de 
reação a estímulos visuais e auditivos ou acerca da inteligência 
de crianças matriculadas em grupos escolares de São João dei
Rei. O equipamento possibilitou a implantação de serviços de 
orientação educacional e seleção profissional, pois, consoante 
Servo (1964, pp. 9-10), 

O Laboratório foi montado inicialmente no 2º 
andar da ala principal da Faculdade, ao lado da 
biblioteca central. Ocupava três saletas isoladas 
(3x4 ), três saletas (3x4) em comunicação 
externa através de um corredor, uma sala 
maior (12x4) com dispositivo para ser dividida 
em duas, em circunstâncias especiais. Uma das 
saletas funcionava como escritório do diretor, a 
outra como saleta de entrevistas individuais e 
aplicação de testes projetivos, a terceira como 
biblioteca de obras especializadas. As três 
saletas que se intercomunicavam continham 
aparelhamento para medidas biométricas e 
sensoriais, estudos de aptidões específicas, 
estudo do caráter e interesses. Destinava-se a 
sala maior à realização de mesas-redondas, 
demonstrações experimentais, aulas, testes 
coletivos, sessões cinematográficas. Continha 
além disso variado material para estudo de 
visão, cabine silente para estudo da audição, 
tempo de reação, reações fisiológicas, acusadas 
pelo quimógrafo. Neste local, tiveram início as 
pesquisas, as demonstrações didáticas e o 
atendimento de casos. 
Êste último tópico merece especial 
desenvolvimento: constitui o núcleo donde 
haveria de surgir o SOEP [Serviço de Orientação 
Educacional e Profissional] [ ... ]. Limitavam-se 
então ao levantamento do nível mental, análise 
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relativos a habilidades intelectuais distintas, como raciocínio 
dedutivo e indutivo, atenção e memória. Essa avaliação 
possibilitava a tipificação dos indivíduos em função de traços 
caracteriológicos e do nível de inteligência produzidos pelo 
exame (Batista, 2015). 

Figuras 4 e 5. Manual da Caixa de Decroly 5 (à esquerda) e sua 
demonstração de uso em meados da década (à direita) 

Fonte: Centro de Documentação e Pesquisa em História da Psicologia. 

5 Uma caixa metálica fechada por diversos dispositivos-problema deve ser aberta pelo

examinando no menor tempo possível e sem forçar os mecanismos de fechamento. A 

abertura está ligada à solução de cinco problemas de diversas dificuldades, sendo que 

cada um deles revela um processo mental característico. [ ... ]. Pode-se considerar a 

Caixa de Decroly como um teste de inteligência prática, adequado para elucidar, além 

das características intelectuais de lógica de dedução e de indução, também a 

capacidade de o sujeito aproveitar a experiência passada, sua capacidade de atenção 

e espírito de observação. O teste se presta otimamente para a observação do 

comportamento de cada sujeito diante de vários tipos de dificuldade [ ... ] (tradução 

dos autores). 
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Este volume é destinado a educadores e todos 
aqueles que se interessam pelos numerosos 
problemas relativos à juventude e sua 
formação. Tem o objetivo de apresentar uma 
descrição informativa dos principais distúrbios 
mentais e anomalias psíquicas que podem ser 
encontradas nos jovenzinhos que frequentam 
os ambientes educativos comuns. Dessa 
maneira, pretende integrar estudos 
psicológicos e pedagógicos para aqueles que 
procuram se dedicar à nobre missão de 
educadores. 
Entre as dificuldades que podem gerar 
obstáculos para o desenvolvimento harmônico 
da obra da educação e da instrução, devem ser 
contadas as anomalias mentais e as psicopatias 
de que certos jovens são afetados. Eles se 
apresentam nas escolas e colégios como 
indivíduos difíceis para a educação e a instrução 
- seja por conta da irregularidade de sua
conduta ou pelas deficiências e incapacidades
intelectuais particulares. Portanto, impõe-se a
necessidade de que o educador procure
inteligentemente e amorosamente
compreender a sua verdadeira situação para
evitar a dura injustiça de se tratar como culpado
o jovem que, em vez disso, é apenas um
doente. Para estar mais facilmente capacitado
para essa compreensão, podem lhe ser
oferecidas oportunas noções de Psicopatologia
[ ... ] e, assim, estará mais preparado para
recorrer a remédios adequados - um método
educativo adaptado, endereçando o jovem ao
médico competente ou a Escolas Especiais para
anormais psíquicos, que acabam de aparecer e
vão se desenvolvendo em muitas cidades. [ ... ]
Desejamos que este volume possa receber a
benévola atenção de educadores e de todos
aqueles que sentem necessidade de adquirir
uma melhor compreensão da alma do jovem, a
fim de serem mais idôneos para formá-los e
elevá-los. Ficaremos alegres se assim for e
teremos dado nossa frágil contribuição para a
formação sempre mais integral dos homens do
amanhã.

Da mesma forma, ao discorrer acerca do livro Lineamenti 
di caratterologia e tipologia applicate all'educazione, Giacomo 
Lorenzini, no prefácio da obra, afirma que: 
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O presente volume de Caracteriologia e 
Tipologia tem o mesmo objetivo de nosso 
trabalho Psicopatologia e Educação, já 
publicado nesta Coleção [Pedagógica Dom 
Bosco], portanto, também é destinado aos 
educadores e todos aqueles que se interessam 
pelos numerosos problemas relativos à 
juventude e à sua educação. 
Como em Psicopatologia, a finalidade deste 
trabalho é pedagógica: contribuir para um 
conhecimento científico sobre o educando cada 
vez mais completo, para uma mais fecunda 
aplicação aos princípios educativos. Desse 
modo, estamos preocupados em expor os 
resultados alcançados pelas amplas pesquisas 
caracteriológicas e tipológicas recentes, as 
quais podem beneficiar os educadores [ ... ]. 
Em se tratando do caráter, expomos os 
resultados científicos, que possam servir para 
conhecer os educandos e sua formação. [ ... ]. 
Na exposição das varias teorias 
caracteriológicas e tipológicas, tentamos 
evidenciar alguns elementos que interessam 
especialmente ao conhecimento da infância e 
adolescência. 

Logo, o Laboratório de Psicologia Experimental deu 
origem ao Centro de Estudos Pedagógicos e ao Serviço de 
Orientação Educacional e Profissional. 

O Centro de Estudos Pedagógicos 

Para reunir as atividades de pesquisa e de formação de 
professores realizadas a partir do Laboratório de Psicologia 
Experimental, o padre Ralfy Mendes de Oliveira idealizou o 
Centro de Estudos Pedagógicos (Figura 8). Essa associação, 
formada pelo professorado primário e secundário são-joanense, 
iniciou seus trabalhos em junho de 1955, dedicando-se aos 
problemas escolares da rede de ensino local e divulgando a 
doutrina pedagógica católica e as ciências da educação. O 
Centro de Estudos Pedagógicos tinha como objetivo debater "os 
problemas atinentes à formação da juventude" e reconhecia a 
psicologia como uma ciência fundamental para auxiliar o 
professorado a conhecer o estudante integralmente (Instituto 
de Psicologia e Pedagogia, 1963, p. 4 ). Os professores que 
frequentavam a entidade eram incentivados a realizar 
"investigações no terreno da psicologia aplicada à educação, 



50 Anos do Curso de Psicologia da UFSJ (1972-2022) 
17 

bem como relativamente ao problema da orientação e da 
seleção profissional" (Centro de Estudos Pedagógicos, 1959, pp. 
3-4). Eles debatiam casos de crianças e adolescentes
marginalizados a fim de se construir alternativas para seu
desenvolvimento.

Figura 8. Demonstração de uso de Souriciere de Moede, em 
1957 

Fonte: Centro de Documentação e Pesquisa em História da Psicologia. 

Durante os anos de atividade, consoante Servo (1964), o 
Centro de Estudos Pedagógicos foi dirigido pelos padres Ralfy 
Mendes de Oliveira, José Maria Telles (1925-1975), Tiago de 
Almeida (1929-1985) e Luiz Zver (1913-2005). Em 1960, o 
órgão foi "absorvido pelo Instituto de Psicologia e Pedagogia, 
pondo fim a suas atividades como uma entidade isolada" 
(Instituto de Psicologia e Pedagogia, 1963). 
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(Servo, 1964, p. 9). A participação de mulheres nessas 
atividades (Figura 8) é certamente um aspecto que merece 
novas pesquisas que auxiliem a compreender o papel dessas 
personagens que auxiliaram a produzir a representação da 
psicologia como profissão que nos alcança nos dias de hoje. 

Figura 9. Atividade de ludoterapia em sala do Instituto de 
Psicologia e Pedagogia, década de 1960 

Fonte: Centro de Documentação e Pesquisa em História da Psicologia. 

O Instituto de Psicologia e Pedagogia: a consolidação de 
um conjunto de práticas psicológicas 

A instalação do Laboratório de Psicologia Experimental e 
o envio de salesianos para estudos acadêmicos em países
europeus começavam a dar seus primeiros frutos: a criação de
órgãos destinados à formação de professores e pais e à
prestação de serviços de caráter psicológico e educacional. É
interessante perceber que os primórdios dessa
institucionalização da psicologia em contexto local se deu em
período concomitante ao da regulamentação profissional da
psicologia no Brasil, que se estendeu pela década de 1950 e
culminou com a promulgação da Lei n. 4.119. No fim da década
de 1950, outros eventos modificaram o panorama da psicologia
em São João dei-Rei e resultaram na formalização do Instituto
de Psicologia e Pedagogia.
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Nos primeiros meses de 1958, o padre Geraldo Servo 
retornou de uma temporada de dois anos na Itália, oportunidade 
em que se especializou no Pontifício Ateneu Salesiano e 
conheceu diferentes laboratórios e institutos psicológicos 
espalhados por diferentes países europeus, tais como Bélgica e 
França. De retorno à Faculdade Dom Basco, Geraldo Servo 
passou a lecionar psicologia educacional e, substituindo padre 
Ralfy Mendes de Oliveira, assumiu a chefia do Serviço de 
Orientação Educacional e Profissional, com o auxílio de Alfredo 
Carrara de Melo. A passos largos, prosseguia a 
institucionalização da psicologia em contexto local. 

Em 14 de agosto de 1959, Geraldo Servo apresentou ao 
Conselho Técnico Administrativo da Faculdade Dom Bosco o 
projeto de criação de um órgão diretamente submetido à 
direção da entidade que formalizasse as ações de cunho 
psicológico e pedagógico na estrutura da organização desse 
estabelecimento de ensino. O clima de receptividade e aceitação 
facilitou a tramitação da proposta, uma vez que Geraldo Servo 
contava com características pessoais apropriadas e havia 
alcançado êxito no investimento acadêmico que a congregação 
fizera para sua formação acadêmica. Entre os diretores da 
faculdade salesiana, era consensual que ele deveria ser o 
responsável por liderar e concretizar essa iniciativa, que se 
inspirava no Instituto de Psicologia Experimental do Pontifício 
Ateneu Salesiano. De fato, em 9 de março de 1960, o padre
diretor Virgínia Fistarol (1909-1991) assinou a portaria de 
criação do Instituto de Psicologia e Pedagogia, nomeando 
Geraldo Servo como primeiro diretor e encarregando-o da 
organização dos departamentos e setores desse órgão (Instituto 
de Psicologia e Pedagogia, 1963). 

O Instituto de Psicologia e Pedagogia cumpria a 
necessidade acadêmica de reunir as práticas de pesquisa, a 
partir do Laboratório de Psicologia Experimental, de congregar 
as atividades de ensino para os estudantes da faculdade, 
professorado local e pais interessados em temas psicológicos e 
pedagógicos e organizar os serviços aplicados a problemas 
educacionais e de clínica psicológica. Para tanto, o Instituto de 
Psicologia e Pedagogia era formado por três departamentos 
(pesquisa, ensino e serviços) e diferentes setores de 
atendimentos, tais como o infantil, o juvenil e o de adultos 
(Figuras 9 e 10). De acordo com as palavras de Servo (1964, p. 
45), "era nossa missão transmitir uma psicologia calcada na 
realidade, interessa muito também ter numerosa casuística para 
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psicologia experimental geral, psicologia da criança e do 
adolescente, psicologia evolutiva, psicologia diferencial e clínica, 
psicologia dinâmica e psicopatologia. Finalmente, o 
Departamento de Serviços agrupava os diferentes campos de 
aplicação psicológica do Instituto de Psicologia e Pedagogia, 
sendo eles: psicologia clínica, psicologia infantil, psicologia do 
adolescente e orientação (vital, profissional e vocacional). Por 
exemplo, os adolescentes eram encaminhados por médicos, 
professores e familiares e eram oferecidas informações para 
auxiliá-los a se conhecer e se realizar mediante a aplicação de 
testes psicológicos. Para tanto, a avaliação e "análise da 
inteligência, aptidões, personalidade, interesses e oportuno 
aconselhamento" e o acompanhamento para a escolha de 
profissões liberais e de ofícios técnicos eram realizados. 

Em um relatório do Instituto de Psicologia e Pedagogia, 
encontra-se a lista de psicotécnicos e pioneiros que atuaram 
nesse estabelecimento, em particular em seu laboratório 
(Figuras 11 e 12). Essa página mostra a diversidade de serviços 
e o amplo espectro do campo de atuação psicológica existente 
em São João dei-Rei até a década de 1970. Tendo em vista a 
promulgação da Lei n. 4.119, que abriu a porta para o 
estabelecimento de cursos profissionalizantes de psicologia 
devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação, os 
salesianos se empenharam na criação de um curso de 
graduação em psicologia na Faculdade Dom Bosco de Filosofia, 
Ciências e Letras, o que vai se concretizar em 1972. 

Figura 11. Laboratório de Psicologia Experimental do Instituto 
de Psicologia e Pedagogia, na década de 1960 

Fonte: Centro de Documentação e Pesquisa em História da Psicologia. 





50 Anos do Curso de Psicologia da UFSJ (1972-2022) 
24 

Bosco de São João dei-Rei (1953-1971). Dissertação de 
mestrado não publicada. Universidade Federal de São 
João dei-Rei. 

Batista, R. L. L. (2022). Para orientar a juventude: a construção 
de um projeto salesiano de Psicologia Escolar e 
Educacional. Appris. 

Batista, R. L. L., Machado, M. N. M., & Gerken, C. H. (2017). 
Genealogia de quatro aparelhos do Laboratório de 
Psicologia Experimental da Faculdade Dom Bosco. 
Memorandum, 32, 78-97. Recuperado em 
https://periodicos.ufmg.br/index.php/memorandum/arti 
cle/view/6448/4035. 

Bomfim, E. M., & Albergaria, M. T. A. (2004). Origem e 
relevância de um laboratório de Psicologia no Brasil na 
década de 1950. Memorandum, 7, 151-164. Recuperado 
de 
https ://periodicos. ufmg. br/index. php/memorandum/arti 
cle/view/6780/4353. 

Brandão, 1. B. S. (2001). Uma contribuição à história da 
Psicologia: o caso dos salesianos em São João dei-Rei. 
Dissertação de mestrado não publicada. Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. 

Brandão, I. B. S. (2006). Psicologia no Brasil: a presença dos 
salesianos. Tese de doutorado não publicada. Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. 

Burke, P. (2008). O que é história cultural?. (2a ed.). Rio de 
Janeiro: Zahar. 

Centofanti, R., & Tomasini, M. B. (2014). O livro dos cem anos 
do Laboratório de Psicologia Experimental da Escola 
Normal Secundária de São Paulo 1914-2014. São Paulo: 
Edição dos autores. 

Centro de Estudos Pedagógicos. (1959). Estatutos do Centro de 
Estudos Pedagógicos. Faculdade Dom Bosco de Filosofia, 
Ciências e Letras. 

Gaio-Sobrinho, A. (2000). História da educação em São João 
dei-Rei. Segra. 

Instituto de Psicologia e Pedagogia. ( 1963). Histórico, 
organização e atividades do Instituto de Psicologia e

Pedagogia da Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências 





50 Anos do Curso de Psicologia da UFSJ (1972-2022) 
26 

Capítulo 2 

Da Fundação do Curso de Psicologia da 
Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e 
Letras à Federalização da Fundação de Ensino 

Superior de São João dei-Rei (1972-1987) 

Alessandra Pimentel6

Rosângela Maria de Almeida Camarano Leal 7

Neste capítulo, discorremos sobre os acontecimentos que 
marcaram o período entre 1972 e 1987, com destaque ao 
processo de criação e autorização do curso de graduação em 
psicologia (1972) e à federalização, em 1986, da Fundação de 
Ensino Superior de São João dei-Rei (Funrei). 

Para a elaboração deste texto, contamos com a 
prestimosa colaboração dos professores João Basco de Castro 
Teixeira e Oyama de Alencar Ramalho, ambos importantes 
protagonistas da história do curso de psicologia; além de 
consultas ao blog de Francisco José dos Santos Braga, cidadão 
são-joanense, escritor; e a Rodolfo Luis, pelo seu vasto 
conhecimento dos primórdios da história do curso de psicologia, 
tema de sua dissertação de mestrado. 8

O professor Oyama de Alencar Ramalho nos proporcionou 
uma imersão nos bastidores da elaboração do projeto de 
autorização e implementação do curso. Ademais, apresentou os 
envolvidos nessa trajetória, que não poderiam ser esquecidos, 
como bem destacou o professor, sobretudo pelo que se fez no 

6 Docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João dei-Rei.
7 Docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João dei-Rei. 
8 Referimo-nos à seguinte dissertação: Batista, R. L. L. (2015). Entre aparelhos e 
arquivos: uma história do Laboratório de Psicologia da Faculdade Dom Bosco de São 
João dei-Rei (1953-1971). [Dissertação de mestrado não publicada]. Universidade 
Federal de São João dei-Rei. 
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Instituto de Psicologia e Pedagogia (IPP - Figura 1). Em suas 
próprias palavras: 

Muito antes do curso de psicologia da Faculdade 
Dom Bosco (FDB), existiu o Instituto de 
Psicologia e Pedagogia - IPP, anexo à FDB 
(Faculdade Dom Bosco), [sendo esta uma] 
entidade que compunha, separadamente, a 
personalidade jurídica da Inspetoria São João 
Bosco. Portanto, quem nomeava seu diretor era 
o superior da congregação, o Padre Inspetor. 9 

Sendo o Instituto de Psicologia e Pedagogia tratado no 
capítulo anterior, cabe tão somente acrescentar que, segundo 
pondera o prof. Oyama Ramalho, assim nasceu "o primeiro e 
mais completo laboratório de psicologia da América Latina", 
referindo-se à fundação desse Instituto pelo Padre (Pe.) Geraldo 
Servo com o auxílio do Pe. Alfredo Carrara de Melo, ambos 
especializados na Universidade Católica de Louvain (Bélgica). 
Mais adiante, destacamos a presença do Pe. Carrara - como 
ficou conhecido - na história do curso. 

O IPP e seu laboratório tiveram capital importância para 
justificar a autorização do curso de psicologia, pois era dotado 
de equipamentos inéditos em território brasileiro, 

importados do LASM (Laboratori Apparechi 
Scientici Mediei) e pelo Instituto Missionário 
Rebaudengo - ambos de Turim (Itália)-, (com) 
vanos aparelhos de medidas de [ ... ] 
psicofisiologia [ ... ] e inúmeros equipamentos
testes e inventários, utilizados na pedagogia, na 
psicologia escolar e clínica. (Extrato da 
entrevista com Ramalho). 

Nos anos que antecederam à autorização do curso, por 
meio de um convênio com o Governo de Minas Gerais, o IPP 
teve seu quadro de funcionários incrementado, com a vinda de 
funcionárias públicas que viriam a fazer parte do futuro curso 
de psicologia, tais como: "Lygia Leão, Maria Lúcia Hannas, Maria 
Teresa Assunção Freitas, Odila Ferreira, Margarida Câmara, 

9 Além da entrevista, o Professor Oyama de Alencar Ramalho nos agraciou com o texto
"Breve notícias sobre as origens do Curso de Psicologia da Faculdade Dom Bosco de 
Filosofia, Ciências e Letras - memórias e depoimento", em que detalha alguns dos 
eventos dos anos 1970. A citação, como outras neste capítulo, é extraída desse texto. 
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Outro elemento de destaque, e que veio a compor o 
currículo do curso - como veremos mais adiante -, foi a larga 
experiência no campo da orientação profissional, advinda das 
chamadas Missões Pedagógicas, conforme explica o prof. 
Oyama Ramalho, no referido texto "Breves notícias ... 11 : "Uma 
das atividades conspícuas do IPP, desde a fundação, foram as 
Missões Pedagógicas, realizadas em escolas de vários estados 
do Brasil, que, por meio de testes, inventários e entrevistas, 
propunha-se a fazer orientação profissional" (Grifos do autor). 

A década de 1970 

Durante os anos subsequentes à autorização do curso em 
1972, além de se contar com os profissionais integrantes do IPP, 
outros personagens vieram a compor a equipe, entre eles: 

o psicólogo (sic) Pe. Silvério Ivo Gomes, o
psicólogo coadjutor Vai mor Muniz Freitas, [ ... ]
o psicólogo Pe. João Basco de Castro Teixeira
(graduado na Universidade Salesiana de
Roma), o professor Oyama de Alencar Ramalho
e a professora Adna Gomes de Castro, ambos
formados na FDB - Faculdade Dom Basco.
(Extrato da entrevista com Ramalho).

A esse fato, conforme o projeto de criação e autorização 
do curso, contribuíam para justificá-lo dois fatores: a) o IPP ser 
credenciado pelo Detran de Minas Gerais para a realização de 
exames psicotécnicos, sendo o principal responsável por esse 
serviço na região de São João dei-Rei; e b) constatar que, 
somente considerando o ano de 1970 - portanto 2 anos antes 
da efetiva criação -, houve o significativo total de cinco mil, 
cento e treze (5.113) casos atendidos pelos serviços de 
psicologia do IPP. 

Ainda sobre a relação com o Detran-MG, em seu 
depoimento, o professor Oyama explicita que o IPP "foi a 
primeira entidade de Minas Gerais a ser credenciada para fazer 
exames psicotécnicos para motoristas11

• 

Se tais atividades já estavam presentes nos anos 
anteriores à autorização, ao longo da primeira década do curso, 
foi-se incrementando e ampliando os serviços prestados. entre 
estes os de psicologia do trabalho, sobretudo na área de seleção 
de pessoal. 
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FDB), para justificar não apenas a criação do curso de 
psicologia, mas impedir a transferência do laboratório de 
psicologia do IPP para Brasília, tendo em conta ser este peça 
fundamental para concretizar a criação do curso. 

Figura 2. Primeira página da correspondência de Marysa Mourão 
Saboya para o diretor da FDB 

Fonte: Dissertação de Rodolfo Luís Leite Batista (vide primeira nota de 
rodapé deste capítulo). 
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Figura 3. Extrato da correspondência de Marysa Mourão Saboya 
para o diretor da FDB 

Fonte: Dissertação de Rodolfo Luís Leite Batista (vide primeira nota de 
rodapé deste capítulo). 

Assim, o curso de psicologia, cuja turma de 1971 havia 
entrado mediante vestibular em pedagogia, foi finalmente 
reconhecido pelo Decreto Presidencial n. 78.560, de 11 de 
outubro de 1976 - a tempo de findar seu segundo ano já como 
alunos de psicologia. Eis que a primeira turma foi diplomada em 
1976, com o curso definitivamente reconhecido. 

Do projeto de criação e autorização do curso de 
graduação em psicologia ao seu primeiro currículo 

O subtítulo está embasado no "Projeto de autorização do 
curso de psicologia da Faculdade Dom Bosco de Filosofia, 
Ciências e Letras", documento que faz parte do acervo do Centro 
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de Documentação e Pesquisa em História da Psicologia 
(CDPHP). 11 Incluem-se nesse documento tanto o parecer 
favorável, concedido pelo Ministério da Educação, quanto o 
Decreto publicado no Diário Oficial. 

Na história do nosso curso de psicologia, tal projeto -
encaminhado pela Faculdade Dom Bosco, em 14 de agosto de 
1971, ao Conselho Federal de Educação - é um dos documentos 
mais emblemáticos do período transcorrido entre fins da década 
de 1960 e início dos anos 1970. As figuras 4 e 5 mostram o 
parecer favorável ao funcionamento do curso. 

Figura 4. Página constante no documento do Projeto com data 
do parecer favorável à autorização do curso de psicologia 

FACULDADE DON BOSCO DE FILOSOFIA, CifNCIAS E LETRAS• SÃO JOXrJ 

DEL Rl:Y - MG. 
. --·

· 

Au.tori:saçâo para instalar cur■o-de Psioologi•• 

Relator: Sr, Cona. Newton Sucupira.· 

Parec•r n9 99:3/72 , Cl:Su , 19 Grupo. Aprovado •"' 111/09/72 

Fonte: Centro de Documentação e Pesquisa em História da Psicologia. 

11 O CDPHP está instalado no prédio do Centro de Referência de Pesquisa Documental 
(Cedoc) da UFSJ. 
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aspectos populacionais e respectivas demandas no campo 
psicológico. 

Outro item de destaque do projeto refere-se aos serviços 
do Instituto de Psicologia e Pedagogia (IPP), tendo-se o cuidado 
de anexar várias fotografias dos aparelhos do IPP, que era uma 
referência de atuação naquele período, em que a formação no 
campo da psicologia era ainda incipiente no Brasil. 

Salientava-se ainda que, do ponto de vista da capacidade 
financeira, estas eram "suficientemente boas para a instalação 
do curso" (FDB, p. 7), descrevendo-se alguns dos aspectos da 
estrutura física pré-existente. 

Assim, em 7 de novembro de 1972 publicava-se, no 
Diário Oficial da Federação, o decreto autorizando o 
funcionamento do curso de psicologia da Faculdade Dom Bosco 
de Filosofia, Ciências e Letras de São João dei-Rei, conforme a 
Figura 6. 

Figura 6. Decreto de autorização de funcionamento do curso de 
psicologia (licenciatura e formação de psicólogos) 

Mta-f eira · i 

D�,]!:l'O N9 71.324 - DE 7 l>t 
NOVEl1BIIO D!: 19'12 

torfa:a o fu1r.cionm11e1:to da Fr:ci.:!· 
di!de DOi11 llOSCO (!� Filosofia, Cié;1• i 
cias e Letra3, Ec!::i Hori.:a11tc-.1IG. 
o Pl .:sidcmc àa. ?. �r;-jbl:c-::.. :.:1.1:,1do

d:i.s atri:J'1!çiles qt1e ll:ê co::i!�,·e o i;.r- 1 
t!go �l, item III, da Cciru;titu1çãc, d� 1 

n�o1\1u com o l!'t:go •/i GJ. .L.-c� �.:t:��t:o 
5.5-i.CJ, �e !!a ti� :!c'.'�!11.}!0 uc l'JJ�. 31• • 
tcmb p�;o Dac:·::10-!éi n� ;;"1, c:ê iJ , 
a� �c�ml'ro de 190� e tcr.ào c::i 1·!Jtl 
o qt!� CO.J.EtJ. l·O :.-rc.:t.:-.·:) !\': .:J:.v;.!-;l ! 

do r.1;ms��:•io ta Ecti:e::.C:-.o e ci:i.::,·a, : 
dccr�r:i: 

· · 

Ait. 19 Fín :i.utorizaéo o 1U,1c:o
naP.1.�1H·J éa :i· �culliad.e Dc-m Bo�c;i <i� 
1'"llo!:<liia, CiéI!Cias e Letras, com o 
CWf.O t.� f.t:ci..iU�i:l, J:[l. ll!\J:l41i..� ··.r.:; 
dí! l:C�llci2.t.\tl'l C 1c:·m�ç�o de Pd.:::ílO• 
�os, ma11tlda !l�la. lmp:toria Sô.o J.:.:lo 1 
Bo:;co, àos P�.dres So.iêila:ios, com be• 
de ca · cld:itie cl� fl�lo 1:c:·lzont�, &· 
tado ela Minas Gm1.i3. 

Art. !lê Est-e Decreto e,1trar:í em vi• e 
�o: n:i. data de �J::i. puullc:i.cão. revo- i 
gad?..:; as dispcs!rõ:s Er.J co11:,tno. : 

Bmill::, 7 de novemt>ro de 19i2: : 
151� c:a Indeccnd�nc:i. e 8-i� da ! 
iuptblica. · : 

�LIO G. !\lt:lICI 
Jarbas G. Pa.1sariniio 

Fonte: Centro de Documentação e Pesquisa em História da Psicologia. 
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Dos destaques do texto, salienta-se a previsão da 
licenciatura e da formação do psicólogo, atendendo às 
exigências constantes nos primeiros documentos nacionais 
referidos a essas duas modalidades de formação. 

Sobre o Decreto n. 71.3241972, relativo à autorização, 
observamos que se pautava no fato de o curso contar, desde a 
inauguração, com prédio próprio, tendo um total de 18 salas de 
aula, um laboratório de ciências e um auditório. O Laboratório 
de Psicologia Experimental constituía um aspecto central da 
proposta, para se conformar à exigência da Lei de 
Regulamentação da Profissão de Psicólogo. Igualmente, 
destacava-se o espaço do IPP, onde funcionava a Clínica 
Psicológica e uma "escola de excepcionais". 

Na sequência, apontava-se que o atendimento clínico 
ocorria desde 1959, e que naquele início dos anos 1970 contava 
com pouco mais de 5.000 casos atendidos pelo IPP. Assim, 
justificava-se a importância da autorização do curso: "não é um 
empreendimento improvisado, mas resulta de longa experiência 
no campo da psicologia" (FDB, p. 7). 

Naquele primeiro momento, propunha-se a concentração 
do curso em "disciplinas especializadas de formação de 
psicólogos no setor de psicologia escolar e, mais tarde, no setor 
da psicologia industrial" (FDB, p. 26). Tal orientação era 
pautada em dois argumentos vinculados ao que se desenvolvia 
no IPP: de um lado, as condições consolidadas de atendimento 
nessas áreas correspondiam às necessidades da região; por 
outro, contava-se com uma estrutura de funcionamento em 
plena operação, como as dadas pelo credenciamento no Detran 
para realizar exames psicotécnicos, conforme tratado 
anteriormente. 

O curso se organizava em semestres ( oito semestres para 
licenciatura e 10 para formar o psicólogo), com um currículo 
mínimo que seria absorvido por um total de 11 docentes, cujas 
competência e experiência estavam sucintamente descritas no 
documento. Essa previsão das disciplinas oferece uma visão das 
diretrizes que se desenhavam para o curso, claramente 
atendendo ao disposto na regulamentação da profissão (de 
1962). 

Eis o elenco de disciplinas do currículo proposto e seus 
respectivos docentes: Fisiologia (prof. Vicente Paulo Miranda da 
Cruz), Estatística (prof. Adolfo dos Anjos), Psicologia geral e 
experimental (prof. Alfredo Carrara), Psicologia escolar e 
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problemas da aprendizagem (profa. Antonina Gomes Citelli), 
Seleção e orientação profissional (profa. Maria Tereza de 
Assunção Freitas Ribeiro), Psicologia do desenvolvimento e 
técnica do exame e aconselhamento (prof. Walmor Marcos 
Muniz de Freitas), Psicologia do excepcional (profa. Maria Lygia 
Rodrigues Leão), Ética profissional (prof. João Duque dos Reis), 
Psicopatologia e psicologia social (profa. Ana Eugênia Ferreira), 
Psicologia da personalidade (prof. João Bosco de Castro 
Teixeira) e, finalmente, Psicologia da personalidade (profa. 
Maria Lúcia Hannas), além de educação física e, conforme 
aqueles anos, a disciplina de "problemas brasileiros", cujos 
professores não fazem parte do elenco por se tratarem de 
disciplinas ofertadas por outros cursos da FDB. 

Figura 7. Primeira página, no projeto de autorização do curso de 
psicologia, dedicada à indicação do corpo docente 

CORPO DOCE!lTE 

1, Vicente Paulo �iranda da Cru: - fi�iologia. 

í',r-rova.do pelo ?arHcer n9 050/72-CfE para d me! 
t1J. disciplina. 

2, Adolfo dos l\.nios - Estatística. 

Aprovado pelo Parecer n� 362/53 do !.ntiho CIE 
�ara ames�� disci�lina. 

3. ólfreao Carrara - Psicolo&ia Geral e Experi�ental.

Aprovado pelo CNE em 10 de abril de 1g61 para
as mesmas disci�linas. 

t+. f,ntonina IJom�s Ci tteli - Psi colop-in Escolar e Proble
. -

manda A?rendiza�ern. 

,,provc1<.la p1do .P.-irece1· nv 87G/7l-Cn: pilra ;·si
colori.:. llc1 I:.:iuca.çi.o e Did.itica. 

Pode Ber· •ceita. 

S, l1aria Teresa de Assunção frei tas Ri beiro - Seleçio e:
Orientação Profissional, 

Fonte: Centro de Documentação e Pesquisa em História da Psicologia. 
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Figura 8. Extrato do projeto de autorização do curso de 
psicologia, com breve descritivo da qualificação da professora 
Lygia Leão (segunda inscrita no CRP-MG à época). 

7. �1ar.1§! L·,,'j"ia Rod.ri,.uei, Leio - Pcic:ologi.:i. ,d.o txcapcion.1.

l.icenciada ari: Peda.�or,ia. Curso de Orie.ntação E, 
ducacicna.l. Cura os do especiali:ul(;ão e apcrfe i ço.'Wlanto: Org_!; 
niz:a.ção tJaur-olÕgic:a, pelo Prof, Ra?"ll'll.lndo Veras• p,e lo c�n�o 
de füaa.bilita9io iiossa Senhora da Gl.Õrid, APA:::: e acc, l!l65. P■!, 
codiagnóstioo �1iocinéti�o, de IPCIP aa. Gl3; 19&7. 'ie5te óe ZLL.! 
ligar no U'C-l:P da Gil; 1967, Atuali.sa�io e111 r..«ficiêncie. iien�•l. 
n&. Eaeola Pau:Lin:il de 11edicina, 1971. V.ir-iQl' outros cursos da 
•A:t•ntiio em Psicol.ogí .. • 1."elacionados com a disciplina. i-'s.ic:Ó
lo,ga ·re.6istrada. e- Orientadoro. L:d·ucacional do·· Institut:o de P•,i
çol.o6ia e l-'edago�i<1 .:ia faculdade [,ora !3Q�co,cesde 196�. Ccord!_ 
nadora da �s colü de: �xce;;icionu�, A.PA�, d.;: .Sic João del R•y. 
tie.c:.bro da Soc;:i eclade Int•ra.111cri,cana. de ri.ioolo�i.:., 

Fonte: Projeto de autorização do curso de psicologia. 

Depoimento de uma aluna da turma de 1972 

Quando entrei para cursar psicologia na Faculdade Dom Bosco, 
em 1972, na atual UFSJ, o curso estava em processo de ser oficialmente 
reconhecido pelo MEC, mas tinha confiança na capacidade das pessoas 
envolvidas, algumas das quais eram também meus professores. 

Em nossa vida acadêmica, contávamos também com professores 
que vinham quinzenalmente, aos sábados. O prof. Walmor vinha do Rio 
de Janeiro para nos ensinar sobre o teste de Rorschach, foi uma 
experiência marcante. De Juiz de Fora. vinha o Dr. Vicente, responsável 
pelas aulas de neuroanatomia e neurofisiologia. 

Não tínhamos a facilidade da internet! Vivíamos na biblioteca para 
pesquisar, fazer os trabalhos e, também, para estudar para as provas. 
Isso, de certa forma, contribuía para a convivência entre nós, alunos. 

Como o curso era recente, não havia obrigatoriedade de estágio. 
Mesmo assim, tivemos a oportunidade de estagiar no Detran. Por seu 
turno, a faculdade montou um laboratório com hamsters, nós nos 
sentíamos verdadeiros cientistas, analisando o comoortamento. 

A Federalização 

A criação da Fundação de Ensino Superior de São João 
dei-Rei - Funrei (atual Universidade Federal de São João dei-Rei 
- UFSJ), ocorreu a partir da assinatura da Lei n. 7 .555, de 18
de dezembro de 1986, pelo presidente José Sarney, com a fusão
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Capítulo 3 

O Curso de Psicologia no Período Funrei (1987-
2002) 

Adriana Rodrigues Guimarães 12 

Mário César Rezende Andrade 13 

Marcos Vieira Silva 14 

Maria Amélia Cesari Quaglia 15 

Sandra Boa ri Silva Rocha 16 

Quando a proposta de federalizar a Faculdade Dom Bosco 
começou a tomar forma, deu-se início ao processo de 
elaboração de um novo projeto pedagógico para o curso de 
psicologia, mais alinhado com as políticas de uma Instituição 
Federal de Ensino e que permitisse o ensino da psicologia na 
modalidade integral, e não apenas no turno noturno. Até aquele 
momento, a Instituição enfatizava apenas o oferecimento de 
cursos no período noturno, com objetivo de dar maior 
acessibilidade ao ensino superior para as pessoas que 
trabalhavam durante o dia. Visando à mudança curricular, a 
Professora Vera Lúcia Dourado, com o auxílio dos demais 
professores do curso, in1c1ou a elaboração do projeto 
pedagógico que se estendeu até 1990, quando este foi aprovado 
em assembleia e nas demais instâncias da instituição. 

Com a federalização, no ano de 1987, criou-se a 
Coordenadoria do Curso de Psicologia (Copsi), sendo a 

12 Docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João dei-Rei.

13 Docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei. 
14 Docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei 

(aposentado). 
15 Docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei 

(aposentada). 
16 Docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei 

(aposentada). 
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professora Maria Amélia Cesari Quaglia indicada pelo 
Departamento de Psicologia (Dpsic) para ser a coordenadora do 
curso. Quaglia permaneceu na função até 1989, quando deixou 
o cargo para fazer mestrado. Na ocasião, a coordenação do
curso passou para a Professora Maria Elizabeth de Carvalho
Lourenço. Vale destacar, também, duas gestões dos professores
Marcos Vieira-Silva e Maria Amélia pelo processo de implantação
do novo currículo e pela criação do curso integral, pois, com
isso, houve duplicação dos encargos didáticos para os
professores do Dpsic.

Uma nota importante a ser registrada é que havia sido 
divulgada para o Departamento de Psicologia a notícia de uma 
promessa feita à Funrei, em consultas ao MEC, de que o curso 
receberia cerca de sete novas vagas para professores, caso 
houvesse a ampliação do curso para a modalidade integral, o 
que não aconteceu. Com isso, houve, em médio e longo prazos, 
um aumento expressivo de encargos para os docentes do Dpsic, 
haja vista que, quando nos referimos a curso integral e noturno, 
estamos falando de dois cursos diferentes. Até os dias atuais, 
no curso integral, são oferecidos três módulos diários de aulas 
e, no noturno, dois módulos. Portanto, o curso noturno exige, 
até hoje, mais tempo para integralização, na medida em que 
funciona com carga horária diária menor do que o integral. Além 
disso, por exigência do Conselho Nacional de Educação, o curso 
integral deveria contar com carga horária maior. 

Enfim, o novo curso integral começou a funcionar (Figuras 
1 e 2), juntamente com a implantação do novo Projeto 
Pedagógico Curricular, no primeiro semestre de 1991. 
Entretanto, as sete vagas para novos docentes não foram 
preenchidas, como prometido. O máximo obtido foi a ampliação 
de mais três vagas para professores nesse período. 
Posteriormente, mais duas vagas foram oferecidas, em função 
da criação de outros cursos de licenciatura na UFSJ e da 
necessidade de que o Dpsic atendesse a esses outros cursos 
com a disciplina de psicologia da educação. 
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Figuras 1 e 2. Prédio das salas de aula do curso de Psicologia 

Fonte: Fotos de domínio público obtidas na internet. 

O novo currículo tinha como marcas principais: (i) maior 
oferecimento de disciplinas nas áreas de psicologia social e da 
educação; (ii) maior número disciplinas práticas e de atividades 
de extensão vinculadas aos professores do curso; e (iii) 
incorporação de disciplinas voltadas às temáticas das políticas 
públicas de saúde e desenvolvimento social, que estavam 
surgindo no período de redemocratização, nas quais se previam 
a atuação do psicólogo. O currículo anterior, da antiga 
Faculdade Dom Bosco, era mais teórico e tinha menor carga 
horária. Vale ressaltar, também, que, apesar do escasso 
número de professores, essa implantação, com novas 
demandas para o ensino, foi um processo muito rico, pela 
possibilidade de ampliação de ofertas de projetos de estágio, 
projetos e programas de extensão - vários deles oferecidos via 
Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), que passou a ser uma 
unidade administrativa do Departamento de Psicologia -, além 
da ampliação de projetos de pesquisa e qualificação (Figura 3). 
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Figura 3. Prédio onde funcionava o Serviço de Psicologia 
Aplicada 

Fonte: Foto tirada pelo Prof. Mário César Rezende Andrade. 

Outro ganho com a criação do curso integral foi que 
passamos a contar com um aumento significativo no número de 
alunos de psicologia que vieram residir em São João dei-Rei, 
fato que trouxe ganhos também para a própria cidade e o 
comércio local. Além disso, o processo de crescimento da 
Universidade não ocorreu só no curso de psicologia, mas em 
toda a Instituição. Foi um crescimento ainda lento até o período 
de 2004 a 2012, mas, com o governo Lula, outros cursos 
também tiveram ampliação de projetos de estágios e de 
extensão e crescimento mais rápido, com a implantação de 
novos campi em outras cidades e a criação, também, de novas 
universidades, movimento que atingiu o país inteiro. 

Em São João dei-Rei, foi criado o Campus Tancredo Neves 
e novos cursos de graduação e pós-graduação. Esse 
crescimento foi acompanhado pela criação de programas de 
apoio e assistência estudantil para que alunos dos mais variados 
lugares do país pudessem estudar nas universidades espalhadas 
pelo território nacional. 
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neuroanatomia e neurofisiologia para os alunos de graduação 
em psicologia. 

Figura 1. Placa de Inauguração do Prédio do Lapsam 
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Fonte: Foto tirada pelo prof. Mário César Rezende Andrade. 

Figuras 2 e 3. Fachada do Lapsam 

Fonte: Fotos tiradas pelo prof. Mário César Rezende Andrade. 

As temáticas descritas continuaram a ser pesquisadas no 
Lapsam. Foi feita a adaptação transcultural e validação da 
Escala de Habilidades de Vida Independente para Pacientes 
Psiquiátricos (ILSS-BR), em colaboração com a pesquisadora 
brasileira Dra. Lucia Abelha Lima, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). A escala avalia os comportamentos 
sociais das pessoas com transtornos mentais e está disponível 
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no site do laboratório. Foi adaptada e validada, também, a 
Escala de Qualidade de Vida de Pacientes com Esquizofrenia 
(QLS-BR), pela profa. Dra. Clareei Silva Cardoso, durante seu 
curso de mestrado em saúde pública, concentração em 
epidemiologia, na Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), com orientação da profa. 
Waleska Teixeira Caiaffa e coorientação da profa. Marina 
Bandeira, permanecendo como colaboradora do Lapsam. Foi 
feita, ainda, a adaptação transcultural da Escala de Qualidade 
de Vida dos Cuidadores de Pacientes com Esquizofrenia 
(Schizophrenia Caregiver Quality of Life Questionnaire (S
CGQol), em um Programa de Iniciação Cientifica na graduação. 

Nos seus primeiros anos de atividade, o Lapsam 
desenvolveu, também, pesquisas em colaboração com 
pesquisadores do hospital psiquiátrico da Fundação Hospitalar 
do Estado de Minas Gerais (Fhemig) de Barbacena sobre o 
processo de reinserção social dos doentes mentais, investigando 
o perfil dos pacientes que frequentavam o serviço de
emergência. Posteriormente, esses dados foram comparados
com as características dos pacientes psiquiátricos que
frequentavam o serviço de urgência de um hospital de Montréal,
no Canadá, identificando os fatores associados às recaídas dos
pacientes.

Outras linhas de pesquisa foram desenvolvidas por vários 
outros professores que participaram do Lapsam nos primeiros 
anos de sua existência. Sete professores que participaram dos 
primeiros anos do laboratório e seus estudos serão citados a 
seguir: Dr. José Raimundo Facion, Dr. Roosevelt Riston Starling, 
Dra. Maria Amélia Cesaris Quaglia, Sandra Silva Rocha, Ivanise 
Valéria dos Santos Lima Moreno, Dra. Ana Maria de Oliveira 
Cintra, Dra. Rosângela Maria de Almeida Camarano Leal. 

Foram desenvolvidas, nesse laboratório, pesquisas sobre 
os distúrbios do desenvolvimento humano, em particular o 
autismo e psicoses infanto-juvenis e avaliação dos resultados 
de intervenções terapêuticas nessa população-alvo, pelo 
professor Dr. José Raimundo Facion. O prof. desenvolveu, 
também, atividades de orientação de Iniciação Cientifica e 
estágios em terapia comportamental para alunos de graduação. 
Atuou nos seguintes temas: Transtornos Invasivos do 
Desenvolvimento (Autismo, Rett, Asperger, Transtorno 
Desintegrativo da Infância), Transtornos de TDAH e Transtornos 
de Conduta, educação especial, terapia comportamental e 
inclusão. Facion fez doutorado na Alemanha, no Abteilung für 
Kinder und Jugendpsychiatrie - Westfalische Wilhelms-
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Universitat Münster, e dois pós-doutorados, o primeiro no 
Abteilung für Neuropadiatrie e o segundo no Institut für 
Autismusforschung (IFA) da mesma Universidade. Foi diretor 
executivo da Funrei. 

A abordagem da análise do comportamento aplicada e 
terapia analítico-comportamental foi desenvolvida nesse 
laboratório pelo prof. Dr. Roosevelt Riston Starling, que 
ministrou cursos e atividades nessa abordagem para os alunos 
de graduação. Realizou estudos no Lapsam sobre a avaliação de 
intervenções terapêuticas comportamentais e estudos 
observacionais do comportamento verbal e não verbal dos 
terapeutas, na sala de observação sistemática do Lapsam. 
Coordenava estágios e orientações de iniciação cientifica para 
os alunos de graduação em terapia comportamental. 
Desenvolveu temas sobre psicologia clínica, psicologia da saúde, 
tecnologia de ensino, procedimentos técnicos em psicologia 
clínica, ciência do comportamento, filosofia da ciência e 
behaviorismo radical. Ministrou muitos cursos e palestras em 
outras universidades e congressos realizados em vários estados 
do país e organizou mais de 150 eventos científicos. Atuou em 
intervenções terapêuticas intensivas nos transtornos invasivos 
do desenvolvimento, tal como o autismo. Tinha atuado 
anteriormente como consultor para a Organização das Nações 
Unidas/Organização Mundial de Saúde (UNO/WHO). Starling. 
fez doutorado em psicologia clínica na Universidade de São 
Paulo (USP), sob orientação da Ora. Sonia Beatriz Meyer. 

Ainda na área da psicologia clínica, o laboratório contou 
com a participação da profa. Ivanise Valéria S. L. Moreno, com 
estudos na abordagem existencial fenomenológica. A profa. 
desenvolveu estudos sobre a psicoterapia nessa abordagem 
teórica, assim como temas em saúde mental e orientação 
profissional. Orientou alunos de graduação em estágios clínicos 
de psicoterapia e estudos sobre orientação profissional. Como 
muitos alunos eram provenientes de outras cidades, a profa. 
desenvolveu um projeto de extensão denominado "Longe de 
Casa", visando ao apoio desses alunos. Em orientação 
profissional, desenvolveu projetos de extensão e pesquisa para 
alunos do ensino médio de São João dei-Rei. Moreno fez 
mestrado em educação pela Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF), sob orientação do prof. Dr. Reuber Gerbassi 
Scofano. 

A temática da Dependência Química e Saúde Mental foi 
também desenvolvida no Lapsam. Esses estudos visavam à 
investigação sobre o alcoolismo e uso de drogas e seus fatores 





















































50 Anos do Curso de Psicologia da UFSJ (1972-2022) 
76 

composta predominantemente por docentes vinculados ao 
Laboratório. 

Com o passar dos anos, como acontece em diferentes 
instituições, o Laboratório expandiu suas atividades, bem como 
ganhou diferentes núcleos de pesquisas. Atualmente, existem 
11 grupos vinculados ao Lapip, os quais têm objetivos que 
coadunam de maneira ampla com as pesquisas e intervenções 
psicossociais, mas com especificidades voltadas para as 
expertises de seus participantes. São eles: 

Núcleo de Pesquisa em Acessibilidade, Diversidade e

Trabalho (Nace) 

O Nace combina investigação, ensino de graduação e pós
graduação e extensão. O grupo tem se dedicado à realização de 
pesquisas sobre aspectos psicossociais e organizacionais das 
relações intergrupais, envolvendo grupos em estado de 
vulnerabilidade. Seu foco principal tem sido as relações com 
pessoas com diferença funcional (deficiência) em situações de 
busca de acesso e permanência no trabalho e na educação. A 
produção de nossa equipe tem resultado em conhecimentos 
divulgados em forma de livros, artigos científicos e cartilhas 
informativas; além do desenvolvimento e validação de 
instrumentos de investigação, avaliação de condições de 
acessibilidade e promoção do desenho universal e da cultura da 
acessibilidade. 

Pesquisadores: profa. Andréa Carmem Guimarães, profa. 
Larissa Medeiros Marinho dos Santos, prof. Marcos Vieira-Silva, 
prof. Celso Tondim, profa. Maria Nivalda de Carvalho-Freitas. 

Página no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/34895. 

Núcleo de Pesquisa e Intervenção nas Políticas sobre 
Drogas (Nupid) 

O Núcleo 
desenvolvimento 
intervenção que 
sobre drogas 
antiproibicionista 

tinha por objetivo a elaboração, 
e avaliação de projetos de pesquisa e 

contribuíssem para a reforma das políticas 
em uma perspectiva antimanicomial, 
e antirracista. Defendia o cuidado em
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liberdade, as políticas de regulação de todas as drogas, a 
promoção da justiça social e a redução das desigualdades que 
promovem a violência, o preconceito e a exclusão social. O 
Núcleo encontra-se desativado desde abril de 2022. 

Pesquisadores: prof. Marcelo Dalla Vecchia, profa. Cássia 
Beatriz Batista e profa. Isabela Saraiva de Queiroz. 

Página no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/607226. 

Núcleo de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Saúde 
(Nepis) 

O Nepis/UFSJ se caracteriza como um grupo de pesquisa 
em saúde coletiva e em saúde mental, em nível de iniciação 
científica, mestrado e doutorado. Desde 2007, foram 
desenvolvidos diversos projetos, entre os quais: A Relação da 
Arte com o Campo da Saúde Mental (2009-2011), Promoção da 
Saúde: entre os estilos de vida e as ações intersetoriais (2011-
2013), PET Saúde Redes (2013-2015) e PET Saúde GraduaSUS 
(2016-2018). Atualmente, encontra-se em desenvolvimento o 
projeto Articulando Redes, em parceria com o Instituto de 
Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(IMS/Uerj), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Centro 
Universitário UNA. O Nepis é responsável pela organização do 
Seminário Saúde e Educação, que no ano de 2022 realizará a 
décima primeira edição. 

Pesquisador: prof. Walter Melo Junior. 

Página no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/666247. 

Grupo de Estudos Interdisciplinares Sobre Contextos de 
Desenvolvimento (Greisco) 

O Greisco realiza trabalhos de Ensino, Extensão e 
Pesquisa, fundamentados na teoria bioecológica do 
desenvolvimento humano de Urie Bronfenbrenner, em diálogo 
com outros teóricos como Piaget e Vygotsky. No âmbito do 
ensino, são realizados grupos de estudos com foco em métodos 
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científicos; na extensão, são desenvolvidos os projetos "A Roda 
Integral: um espaço de diálogo, ideias e debates", que promove 
rodas de conversas em escolas públicas para debater temas 
relacionados à adolescência e juventude; e "Intervenção Psico 
Esportiva", que acompanha atletas. Em relação à pesquisa, são 
desenvolvidos mais nove estudos. 

Pesquisador: prof. Neyfsom Carlos Fernandes Matias. 

Página no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/293645. 

Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (Nesc) 

O Nesc é um coletivo transdisciplinar interessado na 
questão da saúde que agrega vários grupos de pesquisa e de 
trabalho, com destaque para a extensão universitária. 
Especificamente, o grupo de pesquisa do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) busca 
investigar práticas e políticas que transcorrem em espaços de 
produção de saúde e de educação. De um lado, interessa-nos 
conhecer as políticas, os sujeitos, os objetos e saberes que 
orientam os trajetos pelos quais se processam as práticas em 
saúde; de outro, investiga-se as maneiras pelas quais se 
constituíram os lugares de saúde, desde casas, escolas, praças, 
ruas, coletivos e serviços de saúde. Procura-se compreender as 
relações entre Estado, mercado e ciência na constituição das 
práticas corporais e de cuidados em saúde, as políticas e os seus 
deslocamentos direcionados à produção da vida. Propõe-se 
atuar nos eixos de ensino, pesquisa e extensão a partir de 
diferentes dispositivos metodológicos: etnografias, narrativas, 
história oral e pesquisa-intervenção. 

Pesquisadores do Dpsic: profa. Cássia Beatriz Batista, prof. 
Marcelo Dalla Vecchia, prof. José Rodrigues Alvarenga, prof. 
Mário César Rezende Andrade e profa. Tais Lacerda. 

Site: 
https ://saudecoletivasjdr. wixsite.com/meusite/sobre. 

Página no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/481417. 
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Pesquisadores: prof. Dener Luiz da Silva, prof. Marcos Vieira
Silva, prof. Rodolfo Luís Leite Batista (UFJF), Aline Moreira 
Gonçalves, Arnaldo Mesquita Santos Júnior. 

Site: https://cdphplapip.wixsite.com/ufsj. 

Brinquedoteca 

Na UFSJ, a Brinquedoteca se inseriu como um dos braços 
do Lapip, composto por um grupo de professores de várias áreas 
do Departamento de Psicologia com inserção em uma gama 
variada de projetos que têm como marca fundamental a 
pesquisa e a intervenção psicossocial. Inaugurada em fevereiro 
de 2003, a Brinquedoteca tem funcionado como um laboratório 
permanente para a criação e exploração de brinquedos, jogos e 
estratégias formativas dos alunos dos diversos cursos da 
universidade, por meio de trabalhos de pesquisa e extensão 
desenvolvidos durante os últimos anos. 

Pesquisadoras: profa. Alessandra Pimentel e profa. Larissa 
Medeiros Marinho dos Santos. 

Site: https://www.brinquedotecaufsj.com.br/. 

Grupo Caminhos Junguianos 

O Grupo Caminhos Junguianos desenvolve pesquisas em 
nível de iniciação científica, mestrado e doutorado, vinculado 
aos Programas de Pós-Graduação em psicologia da UFSJ e da 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). As pesquisas 
desenvolvidas partem das obras de C.G. Jung e de Nise da 
Silveira. Desde 2013, já foram realizadas várias pesquisas, 
entre as quais: O Conceito de Inconsciente no Diálogo entre 
Jung e Pauli (2013-2014 ), Os Argumentos Psicológicos 
Presentes nas Teorias de Thomas Kuhn (2014-2015), A 
Formação através do Trabalho: Casa das Palmeiras (anos 1970, 
1990 e 2000; 2015-2016), A Recepção e a Produção da Imagem 
de Nise da Silveira no Campo das Artes (2016-2017). A 
Extensão do Arquétipo na Matéria: a relação entre 
Sincronicidade e Resposta a Jó (2017-2018), A Construção do 
Discurso na Obra de Nise da Silveira: relatórios, livros, roteiros 
de filmes e entrevistas (atual). 
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às aprendizagens realizadas, com a expectativa de que elas 
fossem incorporadas à sua bagagem vivencial e subjetivassem 
positivamente os participantes. 

Em todos os projetos apresentados, a Brinquedoteca e a 
Lan House contaram com a colaboração da pedagoga Yone 
Maria Paiva Rogério, no acolhimento ao público e no suporte aos 
grupos supervisionados em projetos. 

Figuras 2 e 3. Lan House 

Foto da 1 ª instalação da Lan House Monitores do curso de 
psicologia 

Fonte: Foto tirada pelo docente Mário Cesar Rezende Andrade. 

No momento em que recuperamos essa história, em 
2022, a Brinquedoteca e a Lan House encontram-se instaladas 
em novo prédio construído em 2013 para abrigar o Laboratório 
de Pesquisas e Práticas Psicossociais (Figuras 4 e 5). 

Figuras 4 e 5. Brinquedoteca atual 

Fonte: Foto tirada pelo docente Mário Cesar Rezende Andrade. 
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Capítulo 11 

Núcleo de Pesquisa e Extensão em Psicanálise 
(Nupep) 

Roberto Calazans33

Wilson Camilo Chaves34

Maria Gláucia Pires Calzavara 35

Fuad Kyrillos Neto36

Douglas Nunes Abreu37

Magali Milene Silva38 

O Núcleo de Pesquisa e Extensão em Psicanálise do 
Departamento de Psicologia (Nupep) foi fundado em 2003, por 
iniciativa de seis professores (Roberto Calazans; Júlio Eduardo 
de Castro; Wilson Camilo Chaves; Maria Gláucia Pires 
Calzavara; João Gualberto Teixeira de Carvalho Filho e Maria 
das Graças Leite Villela Dias). O Núcleo surgiu da necessidade 
de um espaço para sistematização do ensino da psicanálise na 
Universidade Federal de São João dei-Rei (UFSJ), em articulação 
com a pesquisa e a extensão a partir da ética da psicanálise. 
Interseção entre universidade e discurso psicanalítico, o Nupep 
tem se consolidado como um laboratório de pesquisa que 
desenvolve formação de pesquisadores em nível de iniciação 
científica, de mestrado e doutorado. 

A partir de nossa ética, desenvolvemos diversos estágios 
em atendimentos clínicos para a comunidade são-joanense e 
região. Atendemos adultos, adolescentes e crianças para que 
possam se haver com os embaraços do desejo que se revelam 
em seus sintomas. Na extensão, ampliamos o nosso 

33 Docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João dei-Rei. 
34 Docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João dei-Rei. 
35 Docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João dei-Rei. 
36 Docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João dei-Rei. 
37 Docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João dei-Rei. 
38 Docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João dei-Rei. 
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O Nupep foi fundamental, com as publicações em 
periódicos de alta relevância científica, na criação em 2008 do 
curso de mestrado em psicologia do Programa de Pós
Graduação em Psicologia (PPGpsi). Momento em que nos 
reuníamos em uma linha de pesquisa específica em psicanálise 
no PPGpsi. A participação de seus membros, devido às 
orientações de alunos de mestrado, foi importante, 10 anos 
depois, para viabilizar a abertura do curso de doutorado do 
PPGpsi. 

O Nupep organizou diversos eventos acadêmicos, sendo 
um de abrangência internacional, por fazer parte do Movimento 
Stop-DSM, de abrangência mundial. A seção brasileira desse 
evento foi realizada nas dependências das UFSJ em 2012. 
Também lançamos em 2012 a Analytica: Revista de Psicanálise, 
que publica autores nacionais e internacionais em psicanálise, e 
apresentamos diversas parcerias de pesquisa nacionais e 
internacionais. 

Atualmente, o Nupep apresenta outra configuração 
(Roberto Calazans; Maria Gláucia Pires Calzavara; Wilson 
Camilo Chaves; Fuad Kyrillos Neto, Douglas Nunes Abreu e 
Magali Milene Silva). Se a configuração é diferente, o trabalho 
inovador desenvolvido no Núcleo ainda é sustentado na ética do 
desejo que ensejou sua fundação (Figura 1). Ser um laboratório 
que participa ativamente da vida do curso de psicologia da UFSJ 
é algo que nos alegra muito e desejamos vida longa ao curso de 
psicologia, fazendo com que essa vida se prolongue por muitos 
anos, com a participação do Nupep e do aporte psicanalítico dele 
ao curso. 

Figura 1. Prédio onde funciona o Nupep 

Fonte: Foto tirada pelo prof. Mário César Rezende Andrade. 
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Capítulo 12 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia: 
Cursos de Mestrado e Doutorado 

Fuad Kyrillos Neto 39

Lucas Cordeiro Freitas4º 

Marcelo Dalla Vecchia4 1

Maria Nivalda de Carvalho-Freitas42

O Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSI) foi 
aprovado pelo Conselho Técnico Científico da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em 30 
de julho de 2007, tendo iniciado suas atividades em março de 
2008. Como apresentado no presente livro, a tradição na 
formação de psicólogos da Universidade Federal de São João 
dei-Rei (UFSJ) remonta à década de 1970. Vale lembrar a 
iniciativa dos salesianos pela criação do Laboratório de 
Psicologia/Instituto de Psicologia nos anos de 1950, com a 
importação de livros, aparelhos e equipamentos diversos para 
avaliação de processos de aprendizagem e testes psicológicos, 
cujo acervo vem sendo objeto de investigações de iniciação 
científica e de mestrado na UFSJ. 

Em 1972, foi criado o curso de graduação em psicologia 
na então antiga Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e 
Letras, instituição vinculada aos salesianos. Em 1986, ela se 
tornou uma instituição federal e, em 2002, Universidade Federal 
de São João dei-Rei. Essa história ancora a criação do PPGPSI, 
trazendo o legado de professores que contribuíram durante anos 
para a graduação e acolhendo novos professores, a partir de seu 
processo de federalização. A UFSJ articula sua história com o 

39 Docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João dei-Rei. 
40 Docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João dei-Rei. 
41 Docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João dei-Rei. 
42 Docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João dei-Rei. 
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abranger graduação, mestrado e doutorado. Como parte das 
comemorações pelas 203 dissertações defendidas na primeira 
década de funcionamento do mestrado em psicologia, foi criada 
uma logomarca comemorativa (Figura 1). 

Figura 1. Logomarca comemorativa dos 10 anos do curso de 
mestrado 

Fonte: Secretaria do PPGPSI. 

As comemorações da primeira década do curso de 
mestrado e do início do curso de doutorado incluíram o 
lançamento de dois livros, organizados por professores do 
Departamento de Psicologia. As obras contêm textos assinados 
por todos os docentes participantes do Programa, bem como de 
grupos de pesquisa parceiros em sua trajetória. A primeira obra 
é intitulada Psicologia e subjetividade: fundamentos conceituais 
e métodos de pesquisa e tem como organizadores Fuad Kyrillos 
Neto e Walter Melo. O segundo livro, Instituições, saúde e 
sociedade: contribuições da psicologia, foi organizado por Maria 
Nivalda de Carvalho-Freitas, Lucas Cordeiro de Freitas e Tatiana 
Cury Pollo. 

Durante o evento, ocorrido no Solar da Baronesa, os 
presentes apreciaram a exposição do fotógrafo Lori Figueiró 
"Sementes da Terra". Foi realizada uma mesa-redonda que 
discutiu a temática da "Alteridade e pesquisas participativas: o 
método na pesquisa conceituai e na pesquisa empírica". O 
assunto foi debatido pelas convidadas Jacqueline de Oliveira 
Moreira, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
(PUC Minas), e Sônia Maria Guedes Gondim, da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), com mediação do coordenador do 
Programa, prof. Fuad Kyrillos Neto. No dia seguinte à mesa-
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(v) Capacidade de atuar como pesquisador, no campo da
Psicologia e áreas afins, em instituições públicas e
privadas.

(vi) Competência para prosseguir na carreira de
pesquisador, fazer doutorado (no caso dos alunos do
mestrado) e produzir conhecimentos relevantes para o
campo da psicologia.

Atualmente, o PPGPSI tem direcionado esforços no 
sentido de se consolidar como um programa de pós-graduação 
de qualidade no cenário nacional, bem como trabalhado para a 
melhoria dos indicadores essenciais relacionados à formação 
dos alunos, produção científica, inserção social e 
internacionalização (Figuras 4 e 5). 

Figuras 4 e 5. Sala da Secretaria do PPGPSI e prédio onde se 
localiza, no Campus Dom Bosco 

Fonte: Fotos tiradas pelo prof. Mário César Rezende Andrade 
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Capítulo 16 

Participação dos Docentes do Departamento de 
Psicologia na Gestão Universitária e em 

entidades externas 

Valéria Heloísa Kemp45

Durante os 50 anos de existência do curso de psicologia, 
sempre houve a demanda institucional de que os docentes 
também exercessem cargos administrativos em comissões, 
colegiados, coordenação de curso da graduação e, mais tarde, 
da pós-graduação, além da chefia do Departamento de 
Psicologia. Esses cargos têm sido exercidos por grande parte 
dos docentes que atuam no Departamento em algum momento 
de suas carreiras. 

Ademais, também tivemos a participação de docentes do 
Departamento na Gestão da Universidade e em órgãos externos 
à Instituição como em Fundação de Pesquisa do Estado, em 
Associações Nacionais e em Conselho Regional de Psicologia. 

Tivemos três docentes do curso de psicologia no cargo 
máximo de gestão universitária: professor João Bosco de Castro 
Teixeira; professor José Faccion; e professora Valéria Heloísa 
Kemp. 

1. Professor João Bosco de Castro Teixeira

Fundação de Ensino Superior de São João dei-Rei (Funrei) 

Participação na Funrei como diretor executivo 

45 Docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João dei-Rei 
(aposentada). 
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o Primeira Gestão - (pro tempore) 1987-1990
o Segunda Gestão - 1990-1994

A seguir, apresentaremos informações sobre a gestão do 
professor João Bosco, redigida por ele próprio. 

"A Criação da Fundação de Ensino Superior de São João 
dei-Rei (Funrei) 

São João dei-Rei, pela sua história cultural, manifestada 
no cultivo das artes, no cuidado com a educação e com a saúde, 
merecia, há muito, uma universidade federal. A existência da 
Faculdade Dom Bosco e da Fundação Municipal de Ensino 
Superior de São João dei-Rei, era uma manifestação da 
preocupação que aqui se mantinha com o ensino superior. 
Ambas as instituições, nascidas do idealismo de várias pessoas 
comprometidas com a cidade, enfrentaram sempre grandes 
dificuldades financeiras. Tais dificuldades se avolumaram, 
transcorridos 20, 30 anos da existência dessas instituições. Um 
grupo de educadores da cidade, vinculado a ambas as 
instituições, se constituiu como "comissão" para fugir do risco 
de verem fechadas as portas do ensino superior na cidade. O 
momento político era favorável à tentativa de obter a junção 
das duas instituições numa instituição federal. O admirável 
trabalho desenvolvido pela Comissão com as autoridades 
federais e a comunidade educativa, empresarial, política, 
religiosa e social da cidade, obteve o excelente êxito da criação 
da Fundação Federal de Ensino Superior de São João dei-Rei 
(Funrei). 

A Federalização 

Havia vários desafios e quero focalizar aqueles que, 
particularmente, me ocuparam. Em primeiro lugar, ajudar o 
corpo docente e técnico-administrativo a entenderem que tudo 
deveria passar a ser visto como um "serviço público". Muito 
embora nas duas instituições, que deram origem à Funrei, se 
trabalhasse com denodo, era preciso acrescentar a tal virtude o 
caráter de serviço público, que tem exigências próprias, entre 
as quais sobressai aquela de querer ser servidor público. 
Encontrei nos componentes de ambas as instituições não só 
muita competência como enorme disponibilidade para o 
desempenho da nova função social. 

Outra dificuldade foi relativa à administração financeira e 
acadêmica. Instituições particulares são geridas da forma que 
melhor atenda a seus interesses. Instituição pública é orientada 
para o atendimento ao bem comum. Por isso, a administração 
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financeira segue rígidos protocolos definidos em lei e outros 
processos legislativos. E na administração acadêmica nada pode 
ser concedido, sob prisma algum, que privilegie a uns, mesmo 
que sem detrimento de outros. O art. s0 da Constituição precisa 
ser levado à risca: todos iguais. 

Outro desafio, que só muito mais tarde seria satisfeito, 
era relativo à insuficiência de recursos financeiros. A Funrei 
nasceu com pouquíssimo recurso para investimento. E 
investimento era tudo o que se precisava. 

Construção e Aprovação do Estatuto e Regimento Geral 
da Funrei 

Do ponto de vista institucional, a aprovação, sem ressalva 
alguma, do Estatuto e Regimento Geral foi determinante. Basta 
considerar que a principal função do diretor executivo nomeado 
consistia na redação desses dois documentos. Isso feito é que 
se processariam as eleições para os dirigentes da Instituição. A 
estatuinte, ao lado da capacitação de recursos humanos e da 
implantação, desde os primeiros dias, de uma estrutura 
universitária, constitui o maior motivo de alegria para a minha 
administração. A estatuinte trabalhou ao longo de alguns 
meses, com numerosas "reuniões de trabalho" que, muitas 
vezes, precedem as reuniões deliberativas do Conselho Maior. 
Ela era constituída pelos membros do Conselho Deliberativo, do 
Conselho Acadêmico e do Conselho Diretor, tendo nela 
representados professores, técnicos-administrativos e alunos. 
Trabalhou-se muito. Exceção feita de um ou dois artigos, todos 
foram votados por consenso. Isto é: como todos os conselheiros 
puderam sempre expor o próprio pensamento, serem ouvidos e 
entendidos, ao final, todos se comprometiam com a definição 
obtida dos artigos. Foi muito bom. Na última votação, a 
meticulosa secretária pediu a palavra para dizer aos 
conselheiros que haviam sido feitas mais de mil intervenções no 
estudo dos artigos. Nos quatro anos que se seguiram à 
aprovação do Estatuto e Regimento, apenas duas vezes os 
conselheiros sugeriram modificar algo anteriormente aprovado 
por se ter verificado que não fora a melhor solução aquela 
descrita em tais artigos. Uma experiência rica e extremamente 
gratificante. Quem viveu sabe da objetividade dessas minhas 
palavras. E os documentos aprovados continham aspectos 
exigentes, quais, por exemplo, o do exercício da dedicação 
exclusiva que deveria ser cumprida em 40 horas, em cinco dias 
da semana. Um aspecto que considero vitorioso: Membro de 
Conselho Superior não tem suplente. Não há nada mais nobre 



50 Anos do Curso de Psicologia da UFSJ (1972-2022) 
117 

na Universidade que ser membro do Conselho Universitário e lá 
não cabem subterfúgios justificadores de ausências discutíveis. 

Estrutura Universitária 

A Funrei só não nasceu como universidade porque era 
pedir demais. Se se pensa que em Itajubá, em Alfenas, em 
Uberaba já funcionavam instituições federais sob a forma de 
"escolas isoladas", era impossível conseguir uma universidade 
federal para São João dei-Rei. As pessoas do MEC, entre as 
quais me encontrava eu, solicitavam dos interessados na 
matéria que tivessem um pouco de paciência. E assim foi feito. 
Criou-se um ente diferente que não era universidade, mas 
sempre tratado como tal pelo MEC, em questões não jurídicas. 
O dirigente da Funrei, apesar do nome estranho de diretor 
executivo, era membro do Conselho de Reitores do Brasil 
(Crub). 

Por tudo isso, dado que a lei de criação da Funrei conferia 
ao diretor executivo autoridade para gerir da melhor forma a 
Instituição, desde o primeiro momento tratamos de implantar 
aqui uma estrutura universitária, à semelhança das 
universidades federais de Uberlândia e Ouro Preto. Foi uma 
enorme novidade que, por democratizar o exercício do poder, 
não foi bem aceita, e pelo que me é dado saber, já hoje 
descaracterizada em parte. A Funrei não nasceu juridicamente 
como universidade, mas foi gerida, desde a primeira hora, com 
estrutura universitária. 

Capacitação de Recursos Humanos 

Tanto a Faculdade Dom Bosco como a Fundação de 
Ensino Superior de São João dei-Rei eram instituições 
marcadamente orientadas para a formação de recursos 
humanos. A preocupação primordial, característica da 
universidade, com a produção do conhecimento ocupava 
pequeno espaço nelas. Ora, nascida para se tornar uma 
universidade federal, a Funrei precisava orientar corajosa e 
competentemente suas ações para a capacitação docente. Os 
professores compreenderam rapidamente tal necessidade e se 
dedicaram a um profícuo rodízio. Enquanto uns saíam para se 
capacitar, os que ficavam se desdobravam na carga didática. No 
retorno dos colegas, era a vez dos que chegavam também se 
dedicarem muito às atividades didáticas. O esforço foi muito 
compensador. Em oito anos, o número de docentes mestres e 
doutores já começava a justificar o sonho de ser universidade. 



50 Anos do Curso de Psicologia da UFSJ (1972-2022) 
118 

Compromisso Regional
A Funrei nasceu com um projeto definido. Aspecto 

essencial de tal projeto: o compromisso com a região. 
Entendíamos que se a Funrei não se constituísse como um fator 
de desenvolvimento regional ela não teria cumprido seu papel 
social. Esse aspecto do projeto foi muitas vezes mal
interpretado por quem não queria compromisso algum". 

2. José Raimundo Faccion

Fundação de Ensino Superior de São João dei-Rei (Funrei) 

Participação na Funrei como diretor executivo 

Período: 1994-1998 

Foi feito contato com o professor mediante mensagens 
por diferentes mídias. No entanto, não obtivemos retorno. Ele 
foi o segundo diretor executivo da, então, Funrei, contribuindo 
para o crescimento da universidade e sua consolidação como 
instituição pública federal. 

3. Valéria Heloisa Kemp

Universidade Federal de São João dei-Rei (UFSJ) 

Participação na UFSJ como reitora 

Período: 2012-2016 

A Reitoria da UFSJ, mandato 2012-2016, foi composta por 
Valéria Heloisa Kemp, reitora, e Sérgio Augusto Gama 
Cerqueira, vice-reitor. Os pró-reitores e assessores que 
compuseram a equipe foram: pró-reitor de Ensino de 
Graduação: Marcelo Pereira de Andrade, pró-reitor adjunto de 
Ensino de Graduação: Márcio Falcão Santos Barroso, pró-reitor 
de Pesquisa e Pós-Graduação: André Luiz Mota, pró-reitor 
adjunto de Pesquisa e Pós-Graduação: Afonso de Alencastro 
Graça Filho, pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários: 
Paulo Henrique Caetano, pró-reitor de Administração: José 
Tarcísio Assunção, pró-reitor de Assuntos Estudantis: Dimas 
José de Resende, pró-reitora de Gestão e Desenvolvimento de 
Pessoas: Adriana Amorim da Silva, pró-reitor de Planejamento 
e Desenvolvimento: Cláudio Sérgio Teixeira de Souza, chefe de 
gabinete: Gustavo Melo Silva, Assessoria de Comunicação: 
Bruno Leal de Carvalho, Assessoria de Relações Institucionais: 
Weber Neder Issa, Assessoria de Assuntos Internacionais: 
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Liliane Assis Sade Resende, Assessorias Especiais: Carlos 
Henrique de Souza Gerken e Neyla Lourdes Bello. 

A marca da gestão foi o trabalho conjunto: a construção 
pela equipe do Planejamento Estratégico em consonância com 
o Plano de Desenvolvimento Institucional, ouvindo a
comunidade acadêmica, respondendo de forma transparente e
criando mecanismos para concretização das metas. Um desses
mecanismos foi o desenvolvimento da política de editais, para
atender aos cursos de graduação e pós-graduação. Esse
trabalho participativo teve consequências muito satisfatórias:
paz e tranquilidade institucional. Como professora de
psicologia social e do trabalho, sempre defendi a importância do
trabalho reconhecido em ambiente de diálogo.

Nosso trabalho foi árduo, pois tivemos uma herança 
muito rica e competente das gestões anteriores: uma instituição 
federal de ensino superior, que nasceu bem localizada, no 
interior do estado de Minas Gerais, que foi muito bem 
implantada; que, poucos anos depois, foi transformada em 
universidade federal; que foi quadruplicada em seu tamanho, 
número de cursos e de área de abrangência no estado de Minas. 

A missão de nossa gestão foi basicamente: consolidar 
todo o processo de expansão da UFSJ, investindo na 
implantação, aprimoramento e, mesmo, criação de novos 
cursos de graduação, bem como apoiando os cursos de 
mestrado e doutorado existentes e ampliando o apoio à criação 
de novos cursos de pós-graduação; -investir no aprimoramento 
de políticas institucionais e de práticas administrativas que se 
adequassem à nova UFSJ, trabalhando pela ampliação do 
quadro de docentes e de técnicos administrativos e buscando 
investir em infraestrutura, para atender às demandas de uma 
universidade quatro vezes maior. 

Já no primeiro ano de gestão, foram reestruturadas e 
ampliadas as Pró-Reitorias, com criação de novos setores e 
consequente recebimento de novos servidores efetivos e 
possibilidade de contratação de cargos de chefia para os setores 
recém-criados. 

Essas inovações deram origem a uma gama de ações, 
entre elas: 

Em uma parceria entre a Pró-Reitoria de Ensino (Proen) 
e a Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 
(ProGP), foram criados cursos de treinamento com os 
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6. Marcos Vieira Silva (Período 2006-2008)

Participação como presidente da Fundação de 
Apoio à Pesquisa da Universidade Federal de São 
João dei-Rei (Fauf) 

7. Valeria Heloisa Kemp (Período 2008-2012)

Universidade Federal de São João dei-Rei (UFSJ) 

Participação como vice-reitora 
Reitor - Helvécio Luiz Reis - Gestão 2008-2012 

O professor Helvécio Luiz Reis foi reitor da UFSJ por dois 
mandatos (2004-2008 e 2008-2012). Minha participação como 
vice-reitora ocorreu na segunda gestão. 

Na primeira gestão, o trabalho desenvolvido pelo reitor 
Helvécio e sua equipe estava vinculado ao projeto nacional de 
expansão e desenvolvimento do ensino público superior, 
buscando recuperar parte da dívida social relativa à formação 
de jovens brasileiros e apoiando o desenvolvimento da ciência 
e tecnologia. Nesse período, a UFSJ, engajada no projeto 
nacional, realizou uma grande expansão, com um número 
considerável de cursos novos de graduação, expansão dos 
campi existentes e de novos campi em outras cidades do estado 
de Minas Gerais 

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido por ele e 
sua equipe na primeira gestão, as metas propostas e cumpridas 
em nossa gestão foram dar continuidade ao processo de 
expansão e consolidar o que já havia sido conquistado, no que 
diz respeito aos novos cursos de graduação e aos novos 
programas de mestrado, à criação de doutorado, à ampliação 
de docentes e técnicos administrativos e de infraestrutura, para 
atender a grande expansão da UFSJ. 

8. Marcos Vieira Silva (Período 2008-2012)

Participação como pró-reitor de Extensão da UFSJ 

Reitor: Helvécio Luiz Reis - Gestão 2004-2012 

Destaques: 
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- Institucionalização da Extensão e dos cinco Is da
Extensão: interação dialógica; interdisciplinaridade
e interprofissionalidade; indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão; impacto na formação
do estudante; impacto e transformação social.

- Criação do Fundo de Extensão - recursos do
orçamento próprio da UFSJ para apoios diversos
aos Projetos e Programas de Extensão.

- Indução de Projetos e Programas de Extensão, com
destaque para o Programa Fortim dos Emboabas -
Max Justo Guedes. Recebemos a chave do Fortim
com o compromisso de desenvolver ações de
extensão voltadas, principalmente, para o público
do bairro Alto das Mercês.

- Criação do Programa Música 21 - Parceria com
Profs. Abel e Toninho - Música nos Campi, Música
no Solar.

- Inverno Cultural - ampliamos a participação de
São João dei-Rei e região - Novos Coordenadores
de Áreas, estimulando a participação de mais
professores da UFSJ. Trabalhamos com uma
equipe de produção da cidade, ampliamos o
número de eventos de rua. Passamos a trabalhar
com um tema geral definido com a participação dos
Coordenadores de Áreas na escolha do tema,
oficinas descentralizadas para São João e cidades
próximas, como Congonhas e Barroso, etc.

- Ampliação do número de exposições de arte no
Centro Cultural e articulação das exposições com
as apresentações musicais.

- Criação de Comissões de Extensão nos campi fora
de sede.
Realização do Curso de Especialização em
Extensão Universitária, em parceria com o Fórum
Nacional de Pró-Reitores de Extensão das
Universidades Públicas, Fórum das IES
Comunitárias e Fórum das IES particulares, bem
como com a Fapemig.

- Ampliação da Comissão de Extensão da UFSJ.
- Ampliação da Comissão de Avaliação do Programa

Pibex, convidando pareceristas.
Realização de reuniões com a Congregação da
UFSJ.
Realização dos Congressos de Produção Científica
de forma integrada pelas Pró-Reitorias de
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futuros. Sistematizamos também, em parceria com a Fauf, o 
depósito de R$ 2.000.000 para serem distribuídos entre 
programas novos e consolidados. Estabelecemos também a 
política de bolsas, com sistematização de distribuição entre 
programas novos e consolidados. Essa política foi necessária 
devido ao aumento no número de Programas de Pós-Graduação 
sem o aumento necessário de orçamento nas universidades nos 
últimos anos. Estruturamos a Editora da UFSJ, outro projeto em 
parceria com a Fauf, para alocar R$ 150.000 reais para a 
operacionalização inicial da Editora da UFSJ. Uma editora 
universitária é necessária à autonomia acadêmica e difusão do 
conhecimento de uma universidade. Conseguimos, também, em 
parceria com o professor André Mota e a pró-reitora de Assuntos 
Estudantis da época, Josiane Nogueira, reconstituir com recurso 
do Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) as bolsas 
que foram perdidas pela falta de repasses da Fapemig para as 
universidades e, assim, manter a política de formação em 
iniciação científica e ampliar as condições de permanência dos 
alunos em um momento de retração econômica, de um lado, e 
de um projeto político de estrangulamento da universidade 
pública, de outro. Também criamos resoluções para organização 
dos Laboratórios Multiusuários". 

10. Roberto Pires Calazans Matos (Período 2018-
2020) 

Participação como assessor da Reitoria da UFSJ 

Reitor: Sérgio Augusto Cerqueira - Gestão 2016-2020 

Conforme o professor Roberto, "Como assessor especial 
da Reitoria consegui organizar mesas de negociação e dirimir 
litígios em torno de espaços físicos, principalmente em campi 

fora de sede, onde os conflitos se prolongavam desde gestões 
anteriores. Mas posso destacar três ações de minha passagem 
pela Assessoria: a construção, em parceria com os professores 
André Mota (pró-reitor de Pós-Graduação e Pesquisa), professor 
Lincoln Brandão (pró-reitor de Ensino) e professor Ivan 
Vasconcelos (pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários) 
do Edital de Processos Indissociáveis; escrever a nota da 
Reitoria em defesa da democracia em 2018, no momento em 
que se o aumento da violência política contra a democracia se 
acirrava, chegando ao momento atual em que se tenta 
normalizar tal violência; participar da equipe que estruturou um 
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- Valéria Heloisa Kemp
Marcos Vieira-Silva

Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho 
(Sbpot) 

Presidente da Sbpot, de junho de 2020 a janeiro de 2022. Nesse 
período, foram realizadas várias atividades, destacando-se a 
organização, pela diretoria da Sbpot, da coletânea Psicologia 
Organizacional e do Trabalho: perspectivas teórico-práticas, 
produzida com a colaboração de Grupos de Trabalho da 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia 
(Anpepp). Além disso, foi assegurada a realização do X 
Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho 
(X Cbpot), em sua forma presencial, na Universidade Federal de 
São João dei-Rei, como uma das ações de comemoração dos 50 
anos do curso de psicologia. 

Maria Nivalda de Carvalho-Freitas 

Associação Brasileira de Psicologia Social (Abrapso) 

Participação como sócio-fundador da (Abrapso). 

Fundação do Núcleo São João dei-Rei da Abrapso. 

- Marcos Vieira-Silva

Associação Brasileira de Psicologia Social (Abrapso) 

Participação como Coordenadores do Núcleo São João dei-Rei 
da Abrapso 

- Marcos Vieira Silva

Ruth Bernardes de Sant'Ana
- Walter Melo

Kety Valéria Franciscati
- José Rodrigues Alvarenga

Marcelo Dalla Vecchia.

Diretor da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia 
(Abep) nas gestões 2015-2017 e 2017- 2019.

- Celso Francisco Tondin

Participação em Grupos de Trabalho (GTs) da Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia (Anpepp) 

Todos os docentes do Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia fazem parte dos GTs da Anpepp. São eles: Antônio 
Paulo Angélico, Cássia Beatriz Batista e Silva, Celso Francisco  
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Tondin, Fuad Kyrillos Neto, Isabela Saraiva de Queiroz, Larissa 
Medeiros Marinho dos Santos, Lucas Cordeiro Freitas, Marcelo 
Dalla Vecchia, Marcos Vieira-Silva, Maria Gláucia Pires Calzavara, 
Maria Nivalda de Carvalho-Freitas, Mário César Rezende 
Andrade, Marina Bittencourt Bandeira, Mônia Aparecida 
da Silva, Neyfssom Carlos Fernandes Matias, Roberto Pires 
Calazans Matos, Tatiana Cury Pollo, Walter Melo Júnior e 
Wilson Camilo Chaves. 
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Capítulo 17 

Centro Acadêmico de Psicologia Ana Regina 
Felipe Ziller: Uma Breve História 

Álvaro Péres Silva 46 

Carla Gomes Delbem Peixoto47

Luísa Marcondes Santos Monteiro48 

Coração de estudante 

Há que se cuidar da vida 

Há que se cuidar do mundo 

Tomar conta da amizade 

(Milton Nascimento) 

O Centro Acadêmico de Psicologia (Capsi) surgiu em 
1989, depois da criação e aprovação de um estatuto em 
assembleia, organizada por representantes da turma do curso 
de psicologia e da primeira eleição para a diretoria. Esse 
movimento se deu pela implicação dos estudantes do curso, 
sempre muito interessados nas discussões de ordem política e 
pedagógica envolvidas na formação. Resgatando as 
informações contidas nos livros-ata, guardados na sala do 
Capsi, em 1988 houve uma grande mobilização para a 
representatividade discente nos órgãos de tomada de decisão, 

46 Graduando em psicologia pela UFSJ desde 2018. Integrou o Centro Acadêmico de 
Psicologia em 2019 e foi representante discente no colegiado do curso de Psicologia em 
2020. 
47 Graduanda em psicologia pela UFSJ desde 2018. Integrou o Centro Acadêmico de 
Psicologia em 2020 e 2021. 
48 Graduanda em psicologia pela UFSJ desde 2018. Integrou o Centro Acadêmico de 
Psicologia em 2020 e 2021 e é a atual representante discente no colegiado do curso de 
Psicologia. 
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como o Diretório Central dos Estudantes (DCE) e o colegiado de 
curso, por exemplo, elegendo periodicamente membros 
discentes para ocuparem esses espaços. Podemos dizer, então, 
que desde sua elaboração, o Centro Acadêmico do Curso de 
Psicologia da Universidade Federal de São João dei-Rei (UFSJ), 
antiga Fundação de Ensino Superior de São João dei-Rei 
(Funrei), tem um caráter político. 

Em 1995, a chapa eleita para a diretoria foi responsável 
por grandes transformações, quando foi conquistado o registro 
em cartório, fortalecendo ainda mais a existência do Capsi como 
órgão de representação estudantil e permitindo assinatura 
legítima de documentos, tomadas de decisão etc. Além disso, 
naquele ano, foi organizada a primeira Semana de Psicologia, 
com destaque em ata que esse evento mobilizou, pela primeira 
vez na história do curso, o esforço coletivo dos estudantes e 
coordenação. A constância dos eventos acadêmicos, além dos 
Encontros de Psicologia, levaria mais tarde à criação do 
Congresso Vertentes da Psicologia (Convep), tão importante 
para o movimento estudantil. 

O nome do Capsi foi aprovado por unanimidade na 
Assembleia Estudantil do dia 22 de julho de 1996, como forma 
de homenagear a estudante Ana Regina Felipe Ziller, membro 
da diretoria, que, por uma fatalidade, faleceu em janeiro 
daquele mesmo ano. Ainda hoje, a foto da estudante está 
estampada num quadro na parede da sala do Capsi para que 
não só os estudantes saibam de quem é ela, mas também como 
inspiração para dar continuidade ao movimento estudantil e 
homenagear todos aqueles que ocuparam esse lugar antes de 
nós, que insistiram e lutaram por direitos que hoje fazem parte 
do cotidiano. 

Atualmente, o Capsi é regido pelo estatuto revisado e 
aprovado em 2007, o qual baliza as ações e legitima sua 
representatividade perante a universidade, departamento do 
curso, estudantes e o DCE. Em sua organização, a chapa eleita 
é composta de oito membros que exercem funções de 
presidente e vice-presidente, secretário, tesoureiro e secretário 
de esporte e cultura. Entretanto, desde 2017, foi adotada a 
horizontalidade de cargos, ação que ampliou a democratização 
das tomadas de decisões sem sobrecarregar alguns membros e 
sem a personalização do movimento. Na prática, a não 
nomeação dos cargos significa que todos os membros fazem 
parte da gestão e, dessa forma, a gestão é realizada de forma 
equânime. Como consequência, toda e qualquer decisão é 
tomada depois de os membros serem consultados. 
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Concomitantemente, a horizontalidade precedeu os eventos 
políticos nacionais que culminaram na cisão do país no fatídico 
ano eleitoral de 2018. Assim, pode-se observar que, 
contrariamente ao que estava posto, o movimento estudantil da 
psicologia tencionava para o diálogo, ampliação das 
representações e democratização para as tomadas de decisão. 

Além disso, historicamente, o Capsi participou 
efetivamente de organizações de greves e mobilizações 
políticas, pressionando autoridades e órgãos de poder da 
universidade e participando ativamente das ocupações de greve 
e paralisações. A saber, na greve de 2016, o Capsi encabeçou o 
movimento de ocupação do Campus Santo Antônio, em São 
João dei-Rei, onde fica a Reitoria, articulando as principais 
necessidades do referido momento e mediando as negociações 
com as demais instâncias. 

No que toca à integração e interação entre os alunos, o 
Capsi promove a acolhida de calouros todo início de semestre. 
Na semana do evento de acolhida, geralmente regado a pão de 
queijo, suco e café, os calouros conhecem um pouco do curso e 
dos projetos da universidade na chamada "mostrinha de 
psicologia", evento esse que se mostrou tão essencial que será 
incorporado ao novo currículo do curso. Ademais, é realizado 
um piquenique objetivando um contato maior entre veteranos e 
calouros, para que ocorra um "apadrinhamento", uma espécie 
de tutoria, acolhimento e orientação no período de adaptação 
ao curso e à nova cidade. Outros eventos que o Capsi promove 
periodicamente são os saraus, as rodas de conversa e os cafés 
filosóficos para promover debates e manifestações artísticas a 
partir de temáticas de interesse dos estudantes. 

O trabalho do Capsi também envolve muita 
resiliência e vontade de transformar. Acompanhando o 
crescimento da UFSJ, o curso de psicologia foi realocado para 
outro prédio, no início de 2018. No prédio antigo, havia um pátio 
central que congregava e propiciava o encontro e diálogo, 
diferentemente do novo prédio - cujo nome é pavilhão de aulas, 
com uma arquitetura padrão que pouco acolhe os alunos, que 
se sentiram afetados e queixavam-se frequentemente. A 
diretoria do Capsi (chapa Nós), propôs, então, uma intervenção 
artística, por intermédio da Pró-Reitoria de Assistência 
Estudantil (Proae) da universidade, com alunos que eram 
envolvidos em arte urbana. Após muita paciência e mobilização, 
um ano depois o pavilhão de aulas foi pintado com referências 
à cidade e à formação. 
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De modo geral, assim como outros movimentos políticos 
e de representação, o movimento estudantil passa por 
momentos de oscilações, às vezes os estudantes estão bastante 
motivados e muitas conquistas são atingidas; às vezes o 
movimento fica fragilizado e torna-se mais difícil formar uma 
chapa para eleição da diretoria. Como exemplo mais recente, 
podemos citar a eleição para gestão do Capsi em 2019, ocorrida 
logo depois do Terceiro Convep "Política e Democracia: 
Construção na Resistência", que nitidamente mobilizou os 
estudantes de tal forma que pela primeira vez em muitos anos 
formaram-se duas chapas, foi realizado um debate, contando 
com a participação de muitos alunos e uma votação acirrada, 
com diferença de apenas um voto. Porém, logo depois as aulas 
foram suspensas em decorrência da pandemia, levando a um 
isolamento social que enfraqueceu vínculos, inclusive com a 
universidade e o movimento estudantil, não sendo possível 
formar uma chapa durante o ensino remoto. Esse é um dos 
maiores desafios, manter a coletividade do curso, o 
protagonismo na formação e a busca por mudanças por meio 
político. 

Por isso, a celebração dos 50 anos do curso de psicologia 
é uma oportunidade de relembrar a trajetória e a importância 
da participação dos estudantes na construção do curso. O 
movimento estudantil exige um fazer político constante, por 
vezes difícil, mas necessário na luta por uma educação pública 
de qualidade para todos (Figuras 1 e 2). 

Figuras 1 e 2. Fotos do acervo do Centro Acadêmico de 
Psicologia 



50 Anos do Curso de Psicologia da UFSJ (1972-2022) 

d,JR,..,D<;d.,�.,,C,..1� .. -�r"'- ,A� 

�,.i;...Á;ILJ.,.. ... 1:,.;. �J.:,;..,.J;i.L/-.J..'�.� --4,......._.--:t,._\,Á ..... ,_,,. 

- -tr:J:;·-C 
�_}7....k..,,-,.f:".........,_: 
- � . "';-::-ft'.�,!-. . ,. k-..... . 

- -

"f� � 

l!..f:-1:::. 
�� 

,:_� . 
� 

�.:t.-.;,, 
. _,,...,_...,,.., ,. 

Fonte: Acervo do Capsi. 

137 



50 Anos do Curso de Psicologia da UFSJ (1972-2022) 
138 

Capítulo 18 

Das Semanas Acadêmicas ao Congresso 
Vertentes da Psicologia (Convep): Uma 

Construção Estudantil Coletiva 

Daniel Sarsi Orta 49 

Isabela de Lima Nogueira 50 

Jéssyca Carvalho Lemos 51 

Luísa Marcondes Santos Monteiro 52 

Núbia Vale Rodrigues 53

Celso Francisco Tondin 54 

Parte dos sentidos atribuídos ao se formar em uma 
universidade diz respeito a fazer parte de um corpo instituído, o 
qual é regido por normas, horários, teorias, currículos, 
avaliações, um projeto de formação. Todavia, segui-lo estrita e 
verticalmente não oferece garantias de alcance de uma 
formação de fato, posto que existem outros sentidos, que 
escapam ao dito, polifonias que nascem nas brechas do 
instituído e no tecer dos encontros, na relação que se estabelece 

49 Graduado em psicologia pela UFSJ (2016-2021). Integrou a gestão do Centro 
Acadêmico de Psicologia em 2016 e 2017. Participou da organização do IX Encontro de 
Psicologia e da Comissão Organizadora do Convep nas edições de 2017, 2018 e 2020. 
50 Graduada (2014-2018) e mestra (2019-2021) em Psicologia pela UFSJ. Integrou a 
gestão do Centro Acadêmico de Psicologia em 2016 e 2017. Participou da Comissão 
Organizadora do Convep nas edições de 2017 e 2018. 
51 Graduada (2014-2018), mestra (2019-2021) e doutoranda em psicologia pela UFSJ.
Integrou a gestão do Centro Acadêmico em 2016 e 2017. Participou da Comissão 
Organizadora do Convep nas edições de 2017 e 2018. 
52 Graduanda em psicologia pela UFSJ desde 2018. Integrou a gestão do Centro 
Acadêmico de Psicologia em 2020 e 2021. Participou da Comissão Organizadora do 
Convep nas edições de 2018, 2019 e 2020. 
53 Graduada em Psicologia pela UFSJ (2016-2022). Integrou a gestão do Centro 
Acadêmico de Psicologia em 2018 e 2019. Participou da organização do IX Encontro de 
Psicologia e da Comissão Organizadora do Convep nas edições de 2017, 2018 e 2020. 
54 Doutor em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC
RS). Professor do Departamento de Psicologia da UFSJ desde 26 de julho de 2016. 
Participou da Comissão Organizadora das quatro edições do Convep. 
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pela expansão que vivia, poderia ser elevado à categoria de 
congresso. Essa ideia começou a germinar com maior força 
quando percebemos quão simbólica essa mudança poderia ser. 
Afinal, a possibilidade de organização de um congresso parecia 
diretamente ligada à classe docente, um movimento bastante 
naturalizado e enraizado na cultura acadêmica de modo geral. 
Inclusive, institucionalmente, na UFSJ, a realização de um 
congresso ainda precisa da responsabilização de uma(um) 
docente, que assina o projeto de financiamento e realiza outros 
trâmites burocráticos, tais como reserva de espaços para a 
realização do evento. Às(aos) estudantes ainda é vedada uma 
organização independente e autônoma de um evento desse 
porte. 

Transformar a Semana Acadêmica em congresso poderia 
trazer ainda outros benefícios. O porte do evento poderia 
agregar elementos aos currículos das(os) organizadoras(es) e 
participantes, possibilitando uma divulgação científica interna, 
direta e consistente daquilo que vinha sendo produzido por 
estudantes e professoras( es) do curso e do Programa de Pós
Graduação em Psicologia (PPGpsi) e também por pessoas de 
outras instituições que poderiam se interessar em apresentar 
suas pesquisas e práticas (nesse caso, incluso aquelas 
realizadas em instituições não acadêmicas, como prefeituras, 
entidades privadas etc.). Além disso, esse formato permitiria 
acesso a verbas e editais que a Semana Acadêmica não 
alcançaria. Desse modo, a gestão do Capsi resolveu, enfim, 
encabeçar o projeto e lançou-se ao trabalho, juntamente com 
outras(os) estudantes que se interessaram pela empreitada. 
Vínhamos de um movimento de greve e ocupação da 
Universidade no qual nos envolvemos de modo decisivo. 
Havíamos experimentado, naquele momento, a força e a 
potência da coletividade que podíamos formar, como classe 
estudantil. Tudo isso se refletia, portanto, em uma vontade de 
colocar a mão na massa e promover transformações. 

Foram nove meses de preparação, planejamento, 
reflexão, estudo, reuniões, debates, elaboração de projetos, 
entre outras atividades burocráticas e estratégicas. Assim 
nasceu o "Congresso Vertentes da Psicologia" (Convep). Com 
esse nome, buscamos demarcar ao mesmo tempo o território 
em que se localiza a UFSJ, a mesorregião do Campo das 
Vertentes, e a multiplicidade presente no campo de estudos da 
psicologia, tanto no que diz respeito às abordagens quanto às 
áreas de atuação. Nascia, com o evento, um desejo de solidificar 
uma produção estudantil no espaço acadêmico mais estrito, 
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força de luta pela formação que queríamos e acreditávamos, 
apesar de todas as ameaças já presentes à educação pública de 
qualidade, especialmente expressas na Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) do teto dos gastos públicos. 

Nós, estudantes, assumimos a tarefa e estivemos no 
centro de todas as decisões e de todo o planejamento do evento. 
Debatemos juntos a escolha dos temas a serem tratados, os 
formatos, os nomes a serem convidados, o material gráfico, o 
valor da inscrição (queríamos e fizemos o mais acessível 
possível), os símbolos e cores que dariam cara àquilo que 
queríamos propor. Decidimos, também juntos, qual seria o 
professor convidado para assumir aquilo que institucionalmente 
não poderíamos fazer. Era importante que fosse um aliado de 
nossas lutas e alguém que, nos ajudando, respeitasse nossas 
construções coletivas. 

Depois de um percurso de desafios e muito trabalho, deu
se então o 1 ° Convep. Realizado ao longo de cinco dias, entre 
28 de agosto e 1 ° de setembro, o evento contou com 291 
inscritas(os), da UFSJ e de fora. A programação contava com 
m1nicursos, palestras, mesas-redondas, sessões de 
comunicações orais (113 trabalhos apresentados) e saraus. A 
programação buscava contemplar uma vasta gama de áreas de 
atuação e também diferentes perspectivas e abordagens, 
privilegiando sempre a pluralidade e a diversidade, tão 
presentes em nosso campo. 

O evento foi um grande acontecimento! A expressiva 
participação do público veio acompanhada de uma constatação 
da força da coletividade estudantil. Isso porque um certo 
espírito de coletividade e de luta foi se forjando ali, de modo a 
configurar a cara do Convep como a cara da coletividade. Muitos 
foram os comentários, de pessoas que faziam ou não parte do 
Curso, a respeito da originalidade que o Congresso apresentava. 
Ainda que não tivéssemos, naquele momento, a verdadeira 
dimensão do que acontecia, já sabíamos que estava sendo 
decisivo para a história do curso de psicologia da UFSJ e, 
especialmente, para a formação de cada uma(um) das(os) 
organizadoras( es) e participantes. Desde a organização prática 
dos espaços físicos, dos documentos e material de apoio, até as 
questões e debates que ocorreram nos momentos de 
apresentações teóricas, passando pelas trocas de experiências 
de pesquisas e práticas, tudo ali construía um jeito de fazer, 
pensar e agir na formação. Tornávamo-nos mais críticas(os) e 
mais protagonistas com relação à nossa própria formação. Era, 
enfim, um verdadeiro caminho sem volta. 
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Capítulo 19 

Eventos Organizados e/ ou Apoiados pelos 
Docentes do Curso de Psicologia nos Últimos 50 

Anos: Alguns Exemplos55

Além das Semanas de Psicologia organizadas pelo Centro 
Acadêmico de Psicologia (Capsi), o curso de psicologia sempre 
teve compromisso com a divulgação do conhecimento 
produzido, a ampliação das possibilidades de formação dos 
alunos, e a construção de parcerias com docentes, profissionais 
e instituições que pudessem contribuir para a excelência do 
ensino, pesquisa e extensão. Foram realizados inúmeros 
eventos ao longo desses 50 anos. Serão citados, a título de 
exemplo, alguns congressos, seminários e encontros que 
estiveram sob a responsabilidade ou tiveram apoio dos docentes 
do Departamento de Psicologia. 

1. Encontros de Arte & Saúde Mental

- 2006 - I Encontro de Arte & Saúde Mental (realizado na
Universidade Estadual do Rio de Janeiro - Uerj)

- 2008 - II Encontro de Arte & Saúde Mental (realizado na
Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz)

- 2009 - III Encontro de Arte & Saúde Mental (realizado na
Universidade Federal de São João dei-Rei - UFSJ)

- 2010 - IV Encontro de Arte & Saúde Mental: o paradigma
estético na clínica de Nise da Silveira (realizado na -
Uerj)

2. Seminário Saúde e Educação

55 Texto de autoria dos organizadoras/es.
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- 2012 - Workshop de Acessibilidade, Robótica e
Tecnologia Assistiva na UFSJ: desafios para uma
sociedade sem barreiras

- 2013 a 2019 - Seminário de Inclusão no Ensino Superior
(Sines)

5. Conversando sobre Metodologia - com a participação de
Maria Cecília de Souza Minayo (2010)

6. Curso de Capacitação para Conselheiros de Saúde (2010)

7. A Relação entre a Reforma Psiquiátrica Italiana e a Brasileira
- com a participação de Ernesto Venturini, na época, consultor
da Organização Pan-Americana de Saúde - Opas (2010)

8. Ética e Psicologia Social - com a participação de Alipio
Sánchez Vidal, da Universidad de Barcelona (2011)

9. I Congresso Internacional de Psicologia do Trabalho (2013)

10. Seminário Caminhos Junguianos

- 2013 - I Seminário Caminhos Junguianos: a liberdade
ainda que tardia

- 2015 - II Seminário Caminhos Junguianos: a travessia do
Sussuarão (com a participação de Michel Maffesoli,
professor emérito da Sorbonne)

- 2017 - III Seminário Caminhos Junguianos: a poesia na
luta/a luta na poesia

- 2019 - IV Seminário Caminhos Junguianos: outra metade
de mim, outra metade de nós -com a participação de
Norbert Chatillon, na época, presidente do Groupe
d'Étude Carl Gustav Jung de Paris, e com a exposição
Sementes da Terra Maturada, com fotografias de Lori
Figueiró, sobre a obra de Lira Marques (Solar da Baronesa
- Centro Cultural da UFSJ)

- 2020 - V Seminário Caminhos Junguianos: o sonho nunca
morre (on-line) - com a participação de Robert
Romanyshyn, professor emérito da Pacifica University, e
de Fanny Brewster, professora da Pacifica University

- 2022 - VI Seminário Caminhos Junguianos: o corpo em
movimento

11. V Congresso Internacional sobre Drogas e II Seminário de
Pesquisa e Extensão em Álcool e Outras Drogas (2015)

12. XX Encontro Regional da Abrapso Minas (2016)
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Homenagem Póstuma 

Rodolfo Luís Leite Batista 56

Dener Luiz da Silva 57

A criação e a consolidação do curso de psicologia da 
Universidade Federal de São João dei-Rei (UFSJ) se fizeram por 
meio do trabalho de muitos personagens, que preocupados com 
a produção de conhecimento e de práticas psicológicas 
eticamente orientadas se dedicaram aos diferentes campos de 
atuação e perspectivas teórico-metodológicas em psicologia. Em 
comemoração ao cinquentenário de nosso curso, gostaríamos 
de registrar nosso reconhecimento e gratidão aos padres 
salesianos que se ocuparam da aquisição, envio e instalação do 
Laboratório de Psicologia Experimental na antiga Faculdade 
Dom Basco de Filosofia, Ciências e Letras, em meados da 
década de 1950, entre os quais destacamos Ralfy Mendes de 
Oliveira e Geraldo Servo. 

Agradecemos às pedagogas e orientadoras educacionais, 
que, após terem se formado nessa instituição, se dedicaram a 
práticas psicológicas no Instituto de Psicologia e Pedagogia em 
momento que a psicologia estava em vias de regulamentação 
profissional no Brasil, tais como Antonina Gomes da Silva, Hélia 
Ribeiro de Sá, Maria Lúcia Hannas, Maria Lygia Rodrigues Leão 
e Odila Apolônia de Oliveira Ferreira, ao longo das décadas de 
1960 e 1970. 

Reconhecemos o inestimável trabalho do padre Luiz Zver, 
que atuou diretamente pela autorização e reconhecimento do 
curso de psicologia no início da década de 1970, quando liderava 
a Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras. Ao 
homenageá-lo, agradecemos àqueles que, de forma visionária, 
apostaram no futuro a ser construído por meio da educação e 
da pesquisa científica, que poderiam transformar a vida da 
infância e da juventude a partir de São João dei-Rei. O 
protagonismo desses personagens foi de fundamental 
importância para se propor práticas psicológicas apropriadas ao 
contexto local. 

56 Docente da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
57 Docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João dei-Rei 
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Agradecimentos58

Em função da dificuldade de ter acesso ao nome de 
todos/as os/as docentes, técnicos administrativos e estudantes 
que contribuíram para que os 50 anos do curso de psicologia 
pudesse ser comemorado, agradecemos a todos/as, em nome 
dos/as atuais professores/as do Departamento de Psicologia da 
UFSJ, que, na esteira de seus predecessores, continuam 
trabalhando para a formação profissional em psicologia no país 
e para o futuro do curso de psicologia. Vida longa e profícua à 
psicologia da UFSJ ! 

Docentes do Departamento de Psicologia da UFSJ 

Área Clínica 
Adriana Guimarães Rodrigues - Currículo Lattes 
Cláudia Márcia Miranda de Paiva - Currículo Lattes 
Diogo Antônio Bloes Chagas - Currículo Lattes 
Fuad Kyrillos Neto - Currículo Lattes 
Douglas Nunes Abreu - Currículo Lattes 
Maria Gláucia Pires Calzavara - Currículo Lattes 
Mônia Aparecida da Silva - Currículo Lattes 
Magali Milene Silva - Currículo Lattes 
Roberto Pires Calazans Matos - Currículo Lattes 
Wilson Camilo Chaves - Currículo Lattes 
Marco Antônio Silva Alvarenga - Currículo Lattes 
Tais de Lacerda Gonçalves Massiére - Currículo Lattes 

Área Escolar 
Alessandra Pimentel - Curriculo Lattes 
Celso Francisco Tondin - Currículo Lattes 
Dener Luiz da Silva - Currículo Lattes 
Larissa Medeiros Marinho dos Santos - Currículo Lattes 
Neyfsom Carlos Fernandes Matias - Currículo Lattes 
Tatiana Cury Pollo - Currículo Lattes 

58 Organizadoras/es. 
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Área Experimental 
Antonio Paulo Angelico - Currículo Lattes 
Lucas Cordeiro Freitas - Currículo Lattes 
Mário César Rezende Andrade - Currículo Lattes 

Área Organizacional e do Trabalho 

Lattes 

Luiz Gonzaga Chiavegato Filho - Currículo Lattes 
Maria Nivalda de Carvalho Freitas - Currículo Lattes 
Rosângela Maria de Almeida Camarano Leal - Currículo 

Matilde Agero Batista - Currículo Lattes 

Área Social 
Kety Valéria Simões Franciscatti - Currículo Lattes 
Marcelo Dalla Vecchia - Currículo Lattes 
Walter Melo Junior - Currículo Lattes 
Cássia Beatriz Batista - Currículo Lattes 
Rafael Siqueira de Guimarães - Currículo Lattes 
José Rodrigues de Alvarenga Filho - Currículo Lattes 
Isabela Saraiva de Queiroz - Currículo Lattes 

Área Neuroanatomia 
Isabela Maria Magalhães Lima - Currículo Lattes 




