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ENTRE APARELHOS E ARQUIVOS:  

UMA HISTÓRIA DO LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA DA FACULDADE DOM 

BOSCO DE SÃO JOÃO DEL-REI (1953-1971) 

 

Nesta pesquisa, construo uma narrativa sobre o laboratório de psicologia da Faculdade 

Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, em São João del-Rei, entre 1953 e 1971, 

descrevendo-o como dispositivo. O dispositivo é uma rede composta de elementos 

discursivos e não-discursivos com função estratégica na delimitação de um campo do 

conhecimento, é um espaço de produção de discursos e gerador de redes sociais. O arquivo 

investigado é construído com correspondências, fotografias, registros contábeis, relatórios, 

livros de crônicas, laudos, aparelhos psicológicos e seus manuais. As fontes foram 

recolhidas no Centro de Documentação e Pesquisa em História da Psicologia, em São João 

del-Rei, e no Centro Salesiano de Documentação e Pesquisa, em Barbacena, Minas Gerais. 

Na construção da narrativa, atento-me aos contextos de partida e de chegada dos aparelhos 

que compuseram o laboratório são-joanense. O contexto de partida é marcado pela 

institucionalização e difusão da psicologia experimental e pela emissão de documentos 

pontifícios que valorizam seu estudo em faculdades católicas. O contexto de chegada se 

caracteriza, no cenário nacional, pela aplicação da psicologia para a orientação e resolução 

de problemas de ordem psicopedagógica e, localmente, pela ação salesiana e pela aspiração 

de modernidade presente na cidade mineira. Os aparelhos foram adquiridos de instituições 

católicas da Itália e representam a psicologia experimental de tradição fisiológica, dedicada 

à percepção e à sensação. No laboratório são-joanense, a utilização desses aparelhos 

exemplifica a aplicação de um projeto científico de psicologia para a resolução de 

problemas escolares, a seleção profissional, a avaliação psicológica e os atendimentos 

clínicos individuais. Narro os antecedentes e o processo de compra e instalação do 

laboratório são-joanense: em 1955, a instalação do laboratório dinamizou os serviços de 

psicologia da faculdade salesiana. Em 1958, possibilitou a criação do Instituto de 

Psicologia e Pedagogia. Descrevo as denominações atribuídas a ele, os espaços ocupados, 

as finanças, as equipes e as redes sociais que perpassaram o dispositivo, ao longo do anos 

1960. Em 1971, o laboratório é declarado obsoleto em correspondências internas, 

sobrepujados pela influência do referencial teórico estadunidense, fundamentado na teoria 

do comportamento operante. Sugiro a realização de novos estudos, para conhecer a história 

do laboratório a partir dos anos 1970 e aprofundar temáticas não focalizadas neste trabalho.  

 

Palavras-chave: história da psicologia, laboratório, psicologia experimental, dispositivo, 

instituições salesianas.  
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BETWEEN INSTRUMENTS AND ARCHIVES: 

A HISTORY OF THE PSYCHOLOGY LABORATORY AT THE FACULTY DOM 

BOSCO IN SÃO JOÃO DEL-REI (1953-1971) 

 

In this research I construct a narrative about the psychology laboratory at the Faculty Dom 

Bosco of Philosophy, Sciences and Letters in São João del-Rei, between 1953 and 1971, 

describing it as a dispositive. The dispositive is a network composed of discursive and non-

discursive elements with a strategic role in the definition of a field of knowledge, as well 

as a space of speeches production generator of social networking. The investigated archive 

is built with letters, photographs, financial records, reports, chronicle books, psychological 

evaluation, instruments and their manuals. The information sources were collected on the 

Documentation and Research Center in the History of Psychology in São João del-Rei, and 

on the Salesian Center for Documentation and Research in Barbacena, Minas Gerais. In 

my narrative construction, I tuned in the instruments’ starting and arrival contexts that 

made up the studied laboratory. The starting is marked by the institutionalization and 

dissemination of experimental psychology and by the issuing of pontifical documents that 

value its study in Catholic schools. The context of arrival is characterized, on the national 

scene, by the application of psychology to vocational orientation and resolution of 

pedagogical problems and, locally, by the Salesian action and the aspiration of modernity 

of the receiving town. The instruments were purchased from Catholic institutions from 

Italy and represent the experimental psychology issued from a physiological tradition, 

dedicated to the study of perception and sensation. In the laboratory in São João del-Rei 

the use of these equipments illustrates the application of a scientific project of psychology 

to solve school problems, vocational selection, psychological assessment and individual 

clinical care. I narrate the background and the process of buying and settling the 

laboratory: in 1955, the installation of the laboratory turned dynamic the psychology 

service of the Salesian college. In 1958, it enabled the creation of the Institute of 

Psychology and Pedagogy. I describe the names attributed to the laboratory, the occupied 

spaces, finances, staff and social networks that permeate the dispositive, along the years 

1960. In 1971, the laboratory is declared obsolete in an internal correspondence, 

overwhelmed by the influence of American theories based on operant behavior. I suggest 

new studies in order to know the history of the laboratory from the 1970s and deepen 

themes not focused in this work.  

 

Keywords: history of psychology, laboratory, experimental psychology, dispositive, 

Salesian institutions. 
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INTRODUÇÃO 

 

No início de minha graduação em Psicologia na Universidade Federal de São João 

del-Rei, algumas particularidades são-joanenses chamaram minha atenção de novo 

morador, em especial, o orgulho da população por sua história e a sua tradição católica. É 

evidente o papel que a Igreja Católica teve (e tem) na história da cidade, principalmente, 

pela presença de congregações, ordens e irmandades religiosas na direção de serviços de 

saúde e educação. Restringindo-me ao campo educacional, destaco a Companhia das 

Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, as vicentinas, na criação do Colégio Nossa 

Senhora das Dores, em 1898; a Ordem dos Frades Menores, os franciscanos, na fundação 

do Ginásio Santo Antônio, em 1909, e a Pia Sociedade São Francisco de Sales, os 

salesianos de dom Bosco, na instituição do Colégio São João, em 1940, e da Faculdade 

Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, em 1953 (Arruda, 2011, Gaio-Sobrinho, 2000).  

Durante a graduação, entre 2008 e 2012, ouvi histórias sobre o papel dos salesianos 

na constituição da psicologia em São João del-Rei. A oferta de serviços em benefício da 

população desfavorecida e a responsabilidade pela criação do curso de psicologia da 

mencionada faculdade eram frequentemente atribuídas a esses religiosos. Ouvi também 

histórias sobre o processo de federalização e a consequente saída dos mesmos padres, 

ocorridas durante os anos 1980.  

Por vezes, os porta-vozes dessas narrativas foram meus próprios professores ou 

antigos funcionários da faculdade, alguns deles nascidos em São João del-Rei e ex-

estudantes da faculdade salesiana. Essa pluralidade de vozes que se entrecruzavam nos 

corredores do Campus Dom Bosco convergia para a criação de um laboratório de 

psicologia – algumas vezes adjetivada como “experimental” – em meados do século 

passado e me suscitava uma série de perguntas: quais circunstâncias permitiram a criação 

de um laboratório de psicologia em São João del-Rei? O que era e como funcionava? 

Quais seus serviços? Quem e quais fatos foram relevantes para construir sua história?  

Por outras, essas vozes estavam inscritas nas diversas produções acadêmicas sobre 

o laboratório são-joanense (como Brandão (2001a)) que busquei para solucionar as 

primeiras questões que formulava. Nesse texto, a pesquisadora, psicóloga formada pela 

Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei (FUNREI), agora UFSJ, apresenta 

diferentes comentários sobre o laboratório de psicologia salesiano. Esses fragmentos de 

discurso me permitiram entrever a variedade de vozes, de narrativas e de posicionamentos 
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sobre ele, ainda presentes no imaginário de muitos que circulam pelo prédio construído 

pelos salesianos nos anos 1940.  

Brandão (2001a) mostra que, para alguns, o laboratório de psicologia é sinal da 

vanguarda e grandiosidade da ação salesiana, visto que [...] foi o primeiro da América 

Latina (p.69) ou [...] que ele é muito antigo, um dos primeiros do Brasil, talvez, e que ele 

era muito bem equipado (p.69). Para outros, é dispositivo estratégico para a criação do 

curso de psicologia: [...] o laboratório de psicologia e o IPP foram a luz para a formação 

do curso de psicologia (p.59). Há aqueles que caracterizam o laboratório de psicologia 

como um local de interesse e fama, reconhecido entre os ditos especialistas em psicologia 

do período. Segundo alguns de seus entrevistados, [...] o laboratório foi um avanço em 

termos de psicologia no Brasil, o que fez gerar o interesse e a visita de muitos estudiosos e 

pesquisadores (p.59) e [...] ficou a fama de ser um laboratório muito bom, mas no meu 

tempo teve pouca atuação (p.68). Todavia, ele é também objeto de desinformação e 

silenciamento como mostram os fragmentos [...] o laboratório era bem utilizado, hoje nem 

sei se existe (p.72) e [...] sei que o laboratório foi muito importante para a Faculdade Dom 

Bosco, mas não temos nada registrado a este respeito a não ser o discurso de uma pessoa 

e de outra (p.73).  

O contexto de produção deste trabalho é bastante semelhante ao do cenário 

apresentado acima, marcado pela multiplicidade de discursos acerca do laboratório de 

psicologia. Evidencio que o mero entrecruzamento desses discursos não é suficiente para 

responder as perguntas que me colocava. Desse modo, insiro mais um ponto nessa tecitura, 

ao construir uma narrativa do laboratório de psicologia da Faculdade Dom Bosco, entre 

1953 e 1971, adotando como referencial teórico-metodológico a proposta historiográfica 

de Michel Foucault (1957/2011, 1965/2011, 1967/2005, 1969/2008) e sua noção de 

dispositivo, tal como reescrita por Giorgio Agamben (2014). 

Este trabalho apresenta uma narrativa sobre o laboratório de psicologia são-

joanense com base em fontes primárias até então não investigadas, a fim de esclarecer o 

processo inicial de constituição da psicologia na cidade mineira. Busco também superar 

dificuldades teórico-metodológicas encontradas em investigações anteriores no que tange 

aos conflitos narrativos encontrados. Destaco a necessidade de que sejam realizadas novas 

pesquisas, a fim de que o acervo do Centro de Documentação e Pesquisa em História da 

Psicologia da UFSJ possa contribuir para a produção acadêmica nacional em História da 

Psicologia e História da Educação.  
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O alinhamento desta pesquisa à argumentação sobre a constituição das ciências 

humanas e o arcabouço metodológico propostos por Michel Foucault se funda na 

proposição de que não há critérios atemporais que definam a cientificidade dos campos de 

conhecimento. Esses campos estão imersos no contexto social que os origina e delimita, 

marcados por jogos de poder. Nesse sentido, as diversas práticas ditas científicas (dentre as 

quais, os laboratórios) devem ser estudadas em sua discursividade e historicidade.  

Para Foucault (1970/2013), a configuração de laboratórios nas diversas disciplinas 

cria controle das práticas discursivas (e não discursivas), determinando as condições 

daquilo que pode (ou não) ser dito e produzido sobre certo objeto de conhecimento. 

Portanto, pressuponho que um laboratório de psicologia permite delimitar o que pode ser 

compreendido como psicologia científica e como objeto dessa ciência, por exemplo. É 

nesse sentido que construir uma narrativa sobre um laboratório permite evidenciar a 

historicidade do saber psicológico e mostrar que sua constituição está relacionada a seu 

contexto de aparecimento.  

Penso que a fecundidade do pensamento foucaultiano para a realização de 

investigações históricas como esta também se manifesta com o conceito de arquivo. Com 

ele, Foucault (1969/2008) mostra a importância da investigação do contexto em que certo 

documento foi produzido e evidencia que a produção de narrativas está ligada às memórias 

e aos esquecimentos acumulados ao longo do tempo. A narrativa só é possível com base 

em documentos que se acumularam e trazem indícios daquilo que pode e não pode ser 

lembrado. Dessa forma, o passado não é algo que está subjacente ou escondido no 

documento de forma tal que caiba ao historiador desvendá-lo; pelo contrário, a própria 

massa documental é a inscrição que deve ser descrita e sistematizada pelo pesquisador. O 

passado é (re)criado ao ser narrado.  

Dessa forma, esta pesquisa não é narrativa tão somente laudatória à ação dos 

salesianos, dificuldade metodológica encontrada em trabalhos anteriores, mas se esforça 

em responder com rigor e detalhamento das estratégias historiográficas adotadas como: 

que aparelhos vieram da Itália e como eram utilizados? Qual o cenário científico de sua 

produção? Que definições de psicologia surgiram a partir do laboratório são-joanense? 

Para respondê-las, esta dissertação está organizada em quatro capítulos.  

Os dois primeiros delimitam o espaço de produção e enunciação da pesquisa, 

apresentando os campos temático e teórico nos quais está inserida. No primeiro capítulo, 

apresento a revisão de literatura acerca do objeto investigado, descrevendo a produção 
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sobre a história de laboratórios e a relação entre os salesianos e as psicologias construídas 

no país ao longo do século XX. No capítulo 2, exponho a postura historiográfica de 

Foucault (1957/2011, 1965/2011, 1967/2005, 1969/2008), ampliada por Agamben (2014). 

Nele, almejo mostrar como o conceito de dispositivo, uma rede composta de elementos 

discursivos e não-discursivos com função estratégica na delimitação de um campo de 

conhecimento, auxilia na compreensão do processo de institucionalização da psicologia 

como disciplina autônoma a partir do final do século XIX. Apresento a concepção 

foucaultiana de história, com foco nos conceitos de documento e arquivo. Além disso, 

descrevo minhas práticas de pesquisa para a construção e análise do arquivo.  

A segunda parte da dissertação, composta também por dois capítulos, apresenta a 

narrativa construída sobre esse laboratório de psicologia. No capítulo 3, descrevo os 

contextos de produção e de recepção dos aparelhos adquiridos na Itália, que possibilitaram 

a criação do laboratório da faculdade salesiana. Por contexto de produção, considero o 

processo de constituição da “psicologia experimental neoescolástica” e a repercussão desse 

projeto de ciência psicológica em universidades europeias. Por contexto de recepção, 

compreendo o panorama de São João del-Rei nas décadas anteriores à montagem do 

laboratório, marcadas pela chegada da Congregação Salesiana à cidade e o ideal de 

modernidade e vanguarda expresso em documentos do período. No último capítulo, realizo 

a análise documental propriamente dita, descrevendo o laboratório de psicologia são-

joanense com foco nas designações que lhe foram atribuídas, os instrumentos que o 

compuseram, os espaços ocupados por ele na faculdade e as redes das quais fez parte. Com 

isso, espero que o leitor possa visualizar o funcionamento desse dispositivo e a dinâmica 

que ele possibilitou para a psicologia daquele período. 

Tomar um laboratório de psicologia como objeto de investigação histórica 

pressupõe descrever e compreender as relações que esse dispositivo estabelece com o 

campo social, evidenciando as transformações sofridas pela ciência em sua historicidade. 

Este trabalho é uma tentativa de olhar o passado para compreender e ressignificar o 

presente que, neste caso, é o cenário discursivo em que se construíram os primeiros 

momentos da psicologia em São João del-Rei, imaginário que ainda está presente nos 

corredores do Campus Dom Bosco da UFSJ.  
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1 

CONSTRUINDO UM OBJETO DE PESQUISA:  

laboratórios, instrumentos, aparelhos e discursos 

 

Neste capítulo, retomo a metáfora encontrada em Massimi (2012) segundo a qual a 

pesquisa histórica se assemelha à tecelagem. Para a autora, a construção de narrativas 

históricas corresponde ao ato de inserção da trama, que ocorre dentro de específicos 

regimes de historicidade, no tear dos tempos (Massimi, 2012, p.61). Nesse sentido, cabe 

ao pesquisador, assim como ao tecelão, retomar a materialidade de diversos fios e 

entrelaçá-los para construir uma tecitura narrativa suficientemente coesa. Os estudos 

anteriores são os fios argumentativos que, ao serem descritos, delimitam o espaço de 

enunciação da pesquisa.  

Desse modo, apresento o campo temático no qual se insere este trabalho, 

descrevendo discursos e práticas de pesquisa que o antecederam. O entrelaçamento e o 

afastamento das narrativas precedentes constituem a trama discursiva e permitem 

reconstituir o esforço investigativo sobre o objeto da pesquisa. Nas próximas seções, 

apresento elementos da discussão acerca da história de laboratórios e reviso a literatura 

acerca da relação entre a Congregação Salesiana
2
 e a psicologia constituída no país no 

século XX, destacando o Laboratório de Psicologia (Experimental) da Faculdade Dom 

Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, em São João del-Rei.  

 

1.1 As múltiplas dimensões de laboratório  

 

A delimitação e a descrição das funções de um laboratório científico não têm sido 

as mesmas ao longo do tempo e do espaço; pelo contrário, têm sofrido transformações e 

estão em constante debate. Gooday (2008) considera que o surgimento de laboratórios 

científicos está relacionado aos museus e aos gabinetes de curiosidades, na primeira 

metade do século XIX. Nesse momento, os laboratórios eram pequenos espaços em porões 

e cubículos utilizados para demonstrações realizadas em museus. Aos poucos, o acúmulo 

de objetos fez com que os museus se tornassem ambientes de guarda de antiguidades e 

                                                           
2
 A congregação salesiana (cujo nome oficial é Pia Sociedade de São Francisco de Sales) é uma sociedade 

católica de sacerdotes, religiosos e leigos, fundada na Itália do final do século XIX pelo padre João Melchior 

Bosco (1815-1888), dedicada à educação de crianças e jovens desfavorecidos (Azzi, 1983). As atividades de 

João Bosco começaram em oratórios – encontros festivos de formação católica e lazer – e, rapidamente, se 

transformaram em escolas e liceus, na Europa e em todo o mundo (Azzi, 1983). 
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preservação da memória e os laboratórios ganharam relevo como ambiente para 

transmissão de conhecimentos e ilustração de fenômenos (Kohler, 2008). Depois, 

tornaram-se espaços arquitetonicamente distintos e instituições adjacentes aos museus 

(Gooday, 2008).  

Ratcliff e Ruchat (2006) os descrevem segundo três eixos: como locus do inédito e 

do inovador destinado à descoberta de fenômenos ou à invenção de objetos; como 

ambiente para o aperfeiçoamento da realidade, por intermédio de avaliações, testagens e 

experimentos; como local especializado para os iniciados nas práticas ditas científicas. 

Essa sistematização mostra que a caracterização de um laboratório está inscrita nos modos 

de funcionamento de uma sociedade:  

Em sua acepção comum, um laboratório é um lugar onde se fazem experiências, 

visando descobertas. Para os cientistas, é um lugar de experimentação, de teste, 

de avaliação, talvez um santuário de instrumentos onde se exercem práticas, 

procedimentos e inscrições específicos – que são testemunhadas por notas e 

cadernos de laboratório. Em ciência, o laboratório moderno serve principalmente 

para produzir novidades: conhecimentos, objetos, experiências, textos ou 

instrumentos. Vertente prática e concreta da ciência, ele é uma ligação 

fundamental na cadeia de produção e consumo de conhecimentos científicos, um 

tipo de ensaio para as grandes teorias. E igualmente o emblema de um certo 

isolamento criador (Ratcliff & Ruchat, 2006, p.47, tradução minha).  

 

Frequentemente associado ao modelo positivista e às ciências naturais, o 

laboratório também é descrito como um recinto isolado e especializado para a criação de 

organismos, a manipulação de produtos químicos e a experimentação de fenômenos físicos 

(Gooday, 2008). Outras caracterizações evidenciam o caráter funcional – ele é espaço para 

o desenvolvimento tecnológico, para o teste de qualidade, para o aprendizado da prática 

científica – e de produção de discursos (Gooday, 2008, Foucault, 1970/2013). O 

laboratório organiza a realidade, produz fatos e gera redes sociais (Latour & Woolgar, 

1997). A ele é atribuída a autoridade de padronização e de difusão de práticas de pesquisa 

(Capshew, 1992). É espaço para formação docente, de aproximação entre teoria e prática, 

de solução de dúvidas surgidas em sala de aula e de educação em massa (Capshew, 1992, 

Kohler, 2008). 

O interesse investigativo por laboratórios de psicologia se funda no papel que lhe é 

atribuído como marco de institucionalização dessa ciência. Ressalto que essa 

institucionalização é parte do processo histórico que ocasionou a apropriação do modelo 

científico das ciências naturais, começando pelos laboratórios de fisiologia. Capshew 

(1992) considera que o laboratório tem uma dupla importância para a psicologia:  
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[...] Em um nível mundano, [o laboratório] designou um espaço para pesquisa, 

um lugar onde investigações experimentais de fenômenos psicológicos 

aconteciam. Em termos simbólicos, o laboratório se tornou foco para as 

aspirações disciplinares dos psicólogos, funcionando como ícone do poder do 

conhecimento científico. Nesse processo, tornou-se mais uma casa espiritual do 

que um espaço para o trabalho experimental (Capshew, 1992, p. 132, tradução 

minha).  

 

A argumentação desenvolvida pelo autor (Capshew, 1992) é a de que o laboratório 

é expressão material da ideologia do experimentalismo e do fascínio pela tecnologia que 

contribuíram para a definição da psicologia como disciplina científica. Essa compreensão 

permitiu que o discurso científico e as práticas sociais que o constroem fossem 

investigados por antropólogos (ao produzirem etnografias de laboratórios 

contemporâneos), por psicólogos (ao investigarem, por exemplo, o papel da tecnologia nos 

processos educativos) e por historiadores (ao se preocuparem com a importância do espaço 

de trabalho experimental para a ciência moderna).  

Capshew (1992) defende que o estudo da história de laboratórios permite um 

posicionamento crítico à História da Psicologia, pois investiga a importância da técnica 

experimental (e do discurso que lhe é concernente) na legitimação da psicologia científica. 

Além disso, ao afirmar que a tecnologia da experimentação (criação, divulgação e 

utilização de instrumentos científicos, por exemplo) é expressão material da ideologia do 

experimentalismo, ele e pesquisadores como Granato (2004) indicam a importância da 

discussão sobre os instrumentos ditos científicos (Capshew, 1992). 

 

1.2 Instrumentos de laboratório: de aparelhos de medição a documentos históricos  

 

Assim como a definição de laboratório, os sentidos do termo “instrumento 

científico” são variados quando tomados como fonte de pesquisa histórica (Taub, 2011). 

Essa expressão surgiu para discriminar objetos criados pelo homem, a partir do século 

XVII, com o intuito de medir, observar, comprovar teorias e possibilitar estudos sobre a 

natureza (Granato, 2004, p.134). A argumentação encontrada nos estudos é a de que o uso 

e a difusão de instrumentos se consolidaram com a criação de aparelhos mecânicos e 

automáticos que passaram a ser utilizados para mensurar ou produzir imagens de 

fenômenos em um ambiente específico, o laboratório (Maia & Granato, 2010).  

Os instrumentos são descritos como criados e utilizados por um público 

especializado – os cientistas – para criar e testar teorias (Van Helden & Hankins, 1994). A 



22 

 

eles é atribuído o papel de transpor o conhecimento científico para a cultura popular, 

ilustrando teorias e tornando visíveis (ou palpáveis) os fenômenos investigados (Vimieiro-

Gomes & Braghini, 2013). Van Helden e Hankins (1994) argumentam que a necessidade 

de formação específica para o uso adequado dos instrumentos confere autoridade àquele 

que o utiliza e delimita o campo do experimentável, do mensurável e do pensável.  

As investigações sobre os instrumentos científicos representam um rompimento 

com a concepção de que criação, definição e utilização de aparelhos não se alteram ao 

longo do tempo (Van Helden & Hankins, 1994). A crítica ao instrumento científico 

permite compreender que o papel que lhe é dado é produção histórica, expressão dinâmica 

e arbitrária do desenvolvimento tecnológico-científico de certo contexto social (Taub, 

2011, Van Helden & Hankins, 1994). Para as pesquisadoras Vimieiro-Gomes e Braghini:  

[...] o que uma historiografia recente nos revela é que balanças, relógios, 

microscópios, telescópios, estetoscópios, bombas de ar, barômetros, bem como 

os mais variados -ômetros e -ímetros (sufixos significando medida, muito 

presentes na denominação de instrumentos científicos), nem sempre constituíram 

a quintessência do que é científico. Eles legitimaram e se tornaram elementos 

fundamentais em um processo concomitante às transformações na e da ciência 

(Vimieiro-Gomes & Braghini, 2013, p.92). 

 

Para Van Helden e Hankins (1994), os estudos sobre os instrumentos científicos se 

organizam em dois eixos: (a) os que consideram os instrumentos objetos criados para 

corroborar noções já existentes e produzir provas da verdade estabelecida teoricamente 

(nessa perspectiva, os pesquisadores buscam identificar processos e pressupostos que 

levaram ao surgimento daqueles objetos); (b) os que tomam os instrumentos como 

desprovidos de função pré-estabelecida e criam ou inventam um papel para eles.  

Granato (2004) aponta um terceiro eixo, o dos estudos que tomam os instrumentos 

como herança cultural e se ocupam em conservá-los e restaurá-los em museus e outras 

instituições de guarda. Sob essa ótica, os instrumentos são testemunho material para o 

estudo das práticas de laboratório ou para a compreensão da construção da ciência e da 

transmissão do conhecimento científico (Granato, 2004, p.134). Eles auxiliam a 

compreender os modos de processamento e de operacionalização de conceitos 

quantitativos e, como objetos, medeiam relações de saber e poder (Maia & Granato, 2010). 

Neles, estão impressos os princípios teórico-metodológicos do paradigma científico.  

Danziger (2001) problematiza o estudo de instrumentos da psicologia científica. 

Para ele, os instrumentos científicos são objetos discursivos (ou epistêmicos) que têm uma 

trajetória histórica própria que diz respeito a certa conjuntura social. Aproximando-se da 
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postura genealógica e da “história do presente” proposta por Michel Foucault (1926-1984), 

Danziger (2001) argumenta que devem ser construídas “biografias” dos instrumentos 

científicos, nas quais sejam descritas a trajetória histórica de objetos científicos, a cadeia 

discursiva em que se inserem e a problemática a que respondem.  

 

1.3 Laboratório: dispositivo de constituição da psicologia como disciplina autônoma 

 

Em linhas gerais, a psicologia científica nascente no final do século XIX sustentava 

que os fenômenos psicológicos eram de ordem natural e defendia que a investigação 

científica buscasse definir leis explicativas e relações quantitativas acerca desses 

fenômenos (Foucault, 1957/2011). No esforço de definir-se como ciência, a psicologia 

buscou se alinhar ao modelo das ciências naturais e da medicina. O espaço privilegiado 

desse modelo de ciência era o laboratório. Sobre os laboratórios de medicina, Foucault 

(1969/2008, p.58) mostra que, a partir do século XIX, eles passaram a funcionar como 

espaço autônomo de produção de verdades sobre o corpo humano e como local de um 

discurso que tem as mesmas normas experimentais da física, química ou biologia. O 

conhecimento produzido em laboratório, nos moldes experimentais, era marcado com o 

selo da cientificidade e da verdade.  

A discussão sobre a dimensão produtora de verdade do laboratório está no cerne da 

problemática foucaultiana acerca dos procedimentos de produção, controle e redistribuição 

do discurso (Foucault, 1970/2013): em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo 

tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade (pp.8-9). A 

configuração de laboratórios em diversas disciplinas cria controle das práticas discursivas e 

determina as circunstâncias daquilo que pode ou não ser dito sobre certo objeto:  

Ora, essa vontade de verdade, como os outros sistemas de exclusão, apoia-se 

sobre um suporte institucional: é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por 

todo um compacto conjunto de práticas como a pedagogia, é claro, como o 

sistema dos livros, da edição, das bibliotecas, como as sociedades de sábios 

outrora, os laboratórios hoje. Mas ela é também reconduzida, mais 

profundamente sem dúvida, pelo modo como o saber é aplicado em uma 

sociedade, como é valorizado, distribuído, repartido e de certo modo atribuído 

[...] (Foucault, 1970/2013, pp.16-17).  

 

A caracterização do laboratório como espaço privilegiado da psicologia me permite 

considerá-lo um dispositivo –, isto é, como suporte institucional para a criação de uma 
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disciplina autônoma. Foucault (1957/2011) alega que, ao tomar emprestado o estilo de 

objetividade e de métodos de análise das ciências naturais, a psicologia abraçou os 

modelos físico-químico, orgânico e evolucionista de investigação que repercutem em 

projetos atuais de psicologia dita científica. Contudo, o rigor experimental e a precisão 

matemática não foram suficientes para o saber psicológico que se estendeu à sua aplicação 

em campos como a educação, a medicina mental e os grupos (Foucault, 1957/2011).  

 

1.3.1 O laboratório de Wilhelm Wundt e a definição de uma nova disciplina 

 

Antes de discutir o caráter aplicado que a psicologia assumiu no século XX, 

apontado por Foucault (1957/2011), apresento alguns elementos encontrados na literatura 

que evidenciam o papel estratégico que o laboratório de psicologia experimental criado por 

Wilhelm Wundt
3
, em 1879, em Leipzig, teve para a criação da psicologia como disciplina 

autônoma. Nesse sentido, o laboratório wundtiano se constituiu como o dispositivo que 

permitiu o controle da produção de discurso sobre o psiquismo humano, no contexto 

alemão, do final do século XIX, e inseriu a psicologia no regime das disciplinas modernas.  

Na Alemanha, a disciplinarização da psicologia é fruto de transformações sociais, 

econômicas, políticas e acadêmicas, como a exigência criada pela reforma das 

universidades alemãs de que educadores e juristas tivessem formação específica na 

disciplina “psicologia” (Ferreira, 2011, Gundlach, 2012). Foucault (1965/2011) aponta que 

a discussão sobre as naturezas do corpo e do psiquismo e acerca dos métodos e condições 

específicas de investigação da consciência é fator basilar desse contexto. Ele afirma:  

[...] Do mesmo modo, a velha distinção entre a alma e o corpo, que valia mesmo 

então para a psicofisiologia do século XIX, essa velha opção não existe mais, 

agora que sabemos que nosso corpo faz parte de nossa psyché, ou faz parte dessa 

experiência ao mesmo tempo consciente e inconsciente à qual a psicologia se 

endereça, de tal forma que, atualmente, no fundo, só há a psicologia (Foucault, 

1965/2011, p.223).  

 

A adoção do modelo experimental foi útil para que a psicologia pudesse ser 

compreendida e reconhecida por disciplinas já estabelecidas academicamente (Penna, 

1991). A criação do laboratório se fundava no imaginário de que ele era o lugar da ciência 

e não somente um simples local organizado como uma espécie de oficina, mas um 

                                                           
3
 Wilhelm Wundt (1832-1920) foi um médico fisiologista e filósofo alemão, considerado fundador da 

psicologia experimental moderna. Publicou “Princípios de Psicologia Fisiológica”, em 1873, no qual 

indicava o interesse de demarcação de uma nova ciência e foi o criador do Laboratório de Psicologia 

Experimental, da Universidade de Leipzig, em 1879 (Araújo, 2011).  



25 

 

verdadeiro espaço de desenvolvimento de pesquisas e saberes sobre o humano (Ratcliff & 

Ruchat, 2006, p.37, tradução minha). O entendimento de que a experiência humana era 

intrínseca ao seu organismo também permitiu que a psicologia rompesse com 

preocupações de ordem filosófica e buscasse determinar constantes quantitativas da 

sensação e das relações entre essas constantes (Penna, 1991, p.135).  

A literatura ressalta a preocupação existente, naquele período, entre filósofos, 

fisiologistas e físicos acerca dos processos de sensação e percepção (Gundlach, 2012). Em 

linhas gerais, a tradição filosófica buscava refletir sobre os modos como se constituía o 

conhecimento por meio da experiência. Os físicos se dedicavam ao funcionamento dos 

órgãos do sentido por meio da investigação dos processos físicos envolvidos – eram 

frequentes estudos sobre o olho, a luz e a visão ou sobre o ouvido, as ondas sonoras e a 

audição – e os fisiologistas começavam a examinar a relação entre processos 

neurofisiológicos e psicológicos (Gundlach, 2012). Esse campo impulsionou a pesquisa 

fundamentada na relação entre realidade orgânica e psíquica do homem:  

[…] Wundt, retomando o problema da atividade específica dos nervos, [...] 

ressalta […] esse tema essencial de que o aparelho psíquico não funciona como 

um mecanismo, mas como um conjunto orgânico cujas reações são originais, e, 

consequentemente, irredutíveis, às ações que os desencadeiam. É preciso, 

portanto, como dizia Wundt, substituir o princípio da energia material pelo 

princípio do acréscimo da energia espiritual. [...] (Foucault, 1957/2011, p.136).  

 

O esforço do fisiologista alemão resultou em estudos acerca do tempo de reação e 

duração de processos mentais e possibilitou pesquisas sobre a sensação, a percepção, os 

raciocínios, as capacidades, as habilidades e as destrezas (Prado-Filho, 2005). Nas décadas 

anteriores, alguns instrumentos de medida haviam sido criados e utilizados em laboratórios 

de psicofisiologia e psicofísica como aqueles de Hermann von Helmholtz (1821-1894) ou 

de Gustav Theodor Fechner (1801-1887), também na Alemanha. 

Outro ponto importante relativo ao laboratório de Wundt é o fato de que a 

divulgação dos trabalhos realizados por ele e seus colaboradores aconteciam por meio de 

um periódico especializado
4
 em psicologia. Em 1883, o laboratório wundtiano passou a ser 

subvencionado pela Universidade de Leipzig e foi transformado em Instituto de Psicologia 

daquela instituição (Araújo, 2011). A partir de então, o laboratório se tornou o principal 

centro difusor da disciplina no mundo (Gundlach, 2012).  

                                                           
4
 A partir de 1906, a revista “Estudos Filosóficos” (em alemão, “Philosophische Studien”), criada por Wundt 

em 1883, passa ser chamada “Estudos Psicológicos” (“Psychologische Studien”) e se dedica à divulgação de 

estudos e pesquisas realizadas no Instituto de Psicologia de Leipzig (Araújo, 2011).  
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A recepção de estudantes – alemães e estrangeiros – buscando formação teórico-

metodológica para pesquisa em psicologia fez o modelo daquele laboratório ser 

reproduzido ao redor do mundo. Após a estada em Leipzig, os estudantes
5
 – como Edward 

Titchener (1867-1927) e Oswald Külpe (1862-1915) – retornavam, conforme o caso, a seus 

países e criavam instituições semelhantes à alemã (Araújo, 2011).  

Além do laboratório de Wundt, a disciplinarização da psicologia é marcada pela 

criação desses novos laboratórios e pelas coleções de aparelhos experimentais fora das 

fronteiras alemãs (Abib, 1996, Capshew, 1992, Ratcliff & Ruchat, 2006). Nos Estados 

Unidos, em 1875, William James (1842-1940) mantinha uma coleção de aparelhos 

experimentais na Universidade de Harvard, e, em 1883, Granville Stanley Hall (1844-

1924) abriu o primeiro laboratório de psicologia estadunidense, na Universidade John 

Hopkins (Capshew, 1992). A partir disso, uma série de laboratórios foram abertos na 

América do Norte – como aquele criado por James Mark Baldwin (1861-1934), em 1891, 

em Toronto, no Canadá (Capshew, 1992, Ratcliff & Ruchat, 2006). Para Capshew (1992):  

Os novos laboratórios forneciam um nicho acadêmico para a primeira geração de 

psicólogos estadunidenses enquanto eles tentavam definir sua ciência em 

resposta às influências europeias [...] que eles sofriam. A primeira onda de 

construção de laboratórios não ficou confinada a regiões particulares ou a certos 

tipos de instituições. Ao redor de todo o país, pequenas ou grandes 

universidades, privadas ou públicas, forneciam um fértil espaço para as variadas 

ambições dos primeiros psicólogos (Capshew, 1992, p.134). 

 

 O laboratório wundtiano insere a psicologia no regime científico moderno. O valor 

do laboratório de Leipzig reside no fato de que ele permitiu o reconhecimento e a 

delimitação de um campo disciplinar autônomo, dedicado exclusivamente aos fenômenos 

caracterizados como psíquicos (Gundlach, 2012). No que concerne à psicologia científica, 

o caso ocorrido na Alemanha, no final do século XIX, é o modelo do processo reproduzido 

em vários países.  

 

1.3.2 O modelo da “psicologia de laboratório” aplicado à Educação  

 

Na primeira metade do século XX, o conhecimento produzido pela psicologia se 

tornou o fundamento racional e científico da educação, medicina mental, organização de 

grupos (Foucault, 1957/2011, p.134). Esse embasamento foi possível por causa do 

                                                           
5
 Além de médicos e filósofos interessados em psicologia, Wundt e seu laboratório influenciaram sociólogos 

e antropólogos como Émile Durkheim, George Herbert Mead e Bronislaw Malinowski (Fávero, 2005).  
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interesse investigativo pelas situações de erro e de fracasso das práticas humanas – 

problema do sucesso e do fracasso escolar, problema da inserção do doente na sociedade, 

problema da adaptação do homem à sua profissão – e levou a psicologia a assumir, como 

saber aplicado, um modelo corretivo e adaptativo (p.134). A psicologia fundou sua 

positividade nas experiências negativas que o ser humano faz de si próprio e se definiu 

como disciplina dedicada ao estudo do anormal, do patológico, do conflituoso, uma 

reflexão sobre as contradições do homem consigo mesmo (p.135).  

Soma-se a isto o fato de que esse esforço permitia que a psicologia, compreendida 

como disciplina autônoma, agisse como princípio de controle da produção do discurso 

sobre o psiquismo humano e, consequentemente, legitimador de certas práticas (Foucault, 

1970/2013, p.8). No que concerne à relação com a educação, Ratcliff e Ruchat (2006) 

evidenciam a criação de laboratórios europeus especializados em questões educacionais – 

como intervenções pedagógicas, psicologia do desenvolvimento infantil e práticas de 

ajustamento – na primeira metade do século passado, entre os quais: 

[…] o Laboratório de Psicologia, fundado por Meumann, em Zurique, para 

investigações em pedagogia (1900); o Laboratório de Pedagogia Experimental de 

São Petersburgo (1904); o Laboratório Pedagógico de Milão (1906); o 

Laboratório de Pedologia de Anvers (1908); o Laboratório de Pesquisas 

Pedagógicas de Pècs [Hungria] (1923); o Laboratório de Pedologia e Pedagogia 

de Cluj (1925); o Laboratório de Pedagogia Experimental de Louvain (1928); o 

Laboratório de Pedagogia e Psicologia de Angleus [Liège] (1928) (Ratcliff & 

Ruchat, 2006, p.63). 

 

A aplicação do conhecimento produzido na psicologia às questões educativas e o 

desenvolvimento dessa relação se legitimaram na técnica experimental e na criação de 

instrumentos científicos como aparelhos de medida e testes. Esses instrumentos, cujo 

espaço privilegiado é o laboratório, estabelecem certos limites de normalidade e levam à 

normatização do humano mediante a criação de procedimentos técnicos e científicos – 

assim definidos socialmente – e definidores de médias e de comparações entre os sujeitos 

(Prado-Filho, 2005, p.79). 

O caráter aplicado da psicologia também foi importante para a educação brasileira 

durante o século XX, como evidencia a criação de diversos laboratórios de psicologia e 

pedagogia experimentais ao redor do país. O laboratório são-joanense é um exemplo desse 

contexto, uma vez que foi criado, no seio de uma instituição de ensino, por uma 

congregação católica dedicada à educação de crianças e jovens pobres e inserido em um 

curso superior de Pedagogia.  
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1.3.3 A relação entre psicologia e educação no Brasil 

 

A criação de laboratórios ocupou papel fundamental para a institucionalização da 

psicologia no país, na transição entre os séculos XIX e XX (Pessoti, 1988/2004). Além 

disso, a instalação de serviços de psicologia, o aparecimento de publicações sobre 

temáticas como emoção, aprendizagem ou inteligência, a apropriação de técnicas europeias 

para a compreensão das situações de trabalho e a elucidação de problemas médicos e 

educacionais também caracterizaram o cenário de formalização dessa ciência no Brasil 

(Antunes, 2012). Inicialmente, os interessados pelas “questões psicológicas” eram 

pedagogos, advogados, médicos (principalmente, fisiologistas, psiquiatras e neurologistas) 

e especialistas em Filosofia e Teologia (frequentemente, religiosos e sacerdotes). Essa 

diversidade originária da psicologia repercutiu em seus diversos objetos e suas 

perspectivas teórico-metodológicas e revelam o caráter aplicado assumido pela psicologia 

a partir do final do século XIX (Antunes, 2003).  

Antunes (2012) considera que a relação entre psicologia e educação durante o 

período visava à melhoria dos problemas sociais brasileiros, mediante a explicação dos 

processos de educação das faculdades psíquicas e a correção dos problemas envolvidos nos 

processos de ensino-aprendizagem, por exemplo. De seu lado, Alberti (2004, p.151) vê a 

relação fundamentada no modelo científico da psicologia experimental e amparada na 

observação e na experimentação como resultando em um discurso segregador, profilático 

e normatizador.  

O período imediatamente posterior à proclamação da República evocou na 

sociedade brasileira o imaginário do surgimento de um novo homem, adequado aos modos 

de produção modernos e ao novo regime político implantado no país (Antunes, 2012, 

p.106). O início da industrialização e o crescimento dos centros urbanos suscitavam a 

psicologia como organizadora dos sistemas de educação e trabalho, sob o argumento de 

que a cientificidade facilitaria a modernização do país. 

A reforma proposta pelo ministro da Instrução Pública, Benjamin Constant (1833-

1891), em 1890, facilitou a institucionalização da psicologia, pois possibilitou a criação de 

uma disciplina denominada “psicologia” no currículo das Escolas Normais. A partir de 

então, as futuras professoras deveriam estudar a nova ciência para serem melhores em seu 

exercício profissional (Antunes, 2012). O estabelecimento da psicologia como disciplina 
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curricular das normalistas representou seu reconhecimento como distinta da Filosofia e da 

Psiquiatria (Campos, 1992).  

Além disso, a reforma possibilitou a criação de um museu pedagógico de inspiração 

europeia no Rio de Janeiro, o Pedagogium, destinado à formação de professores, realização 

de investigações psicológicas e aplicação de técnicas pedagógicas de vanguarda (Pinheiral, 

2011). No interior do Pedagogium foi instalado o primeiro
6
 laboratório de psicologia do 

país, em 1906, com aparelhagem importada de Paris e comprada pela prefeitura carioca 

(Olinto, 1944/2004). Esse laboratório foi dirigido pelo educador Manoel Bomfim (1868-

1932).  

Nesse contexto, a preocupação de pedagogos e educadores em definir como 

científicas as técnicas e práticas de ensino utilizadas os conduzia à definição da psicologia 

como subsídio orientador das ações educativas (Antunes, 2012). Essa ideia se propagou 

pelo país, a partir dos anos 1930, com a difusão do pensamento escolanovista. Tal como 

afirmam Pereira e Pereira-Neto (2003):  

A pedagogia, por outro lado, utilizou a psicologia, mais precisamente a 

psicologia experimental, para adquirir seu status científico. A psicologia 

experimental, recém-constituída, parece oferecer à pedagogia o método objetivo 

para o conhecimento do homem e de seu processo evolutivo, substituindo-se ao 

método empírico ou filosófico da tradição anterior (p.22). 

 

Dentre os diversos laboratórios dedicados às questões investigativas existentes no 

país na primeira metade do século passado, a literatura destaca os seguintes: (a) no Rio de 

Janeiro, o Laboratório de Psicologia Pedagógica do Pedagogium, criado durante a gestão 

Medeiros e Albuquerque (1867-1934) no Ministério de Instrução Pública; (b) no estado de 

São Paulo, aquele do Grupo Escolar de Amparo, inaugurado por Clemente Quaglio (1872-

1948), em 1909, e o Laboratório de Pedagogia Experimental da Escola Normal de São 

Paulo, de 1914, dirigido pelo psicólogo italiano Ugo Pizzoli (1863-1934), posteriormente 

anexado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo; (c) no 

Ceará, o Laboratório de Psicologia da Escola Normal de Fortaleza, criado e dirigido por 

Lourenço Filho (1897-1970), em 1923; (d) em Minas Gerais, o da Escola de 

Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte, coordenado por Helena Antipoff 

(1892-1974), a partir de 1929 (Antunes, 2012, Campos, 1992).  

                                                           
6
 Lourenço Filho (1955/2004) revela que a primeira tentativa de instalação de um laboratório de psicologia 

experimental na capital federal remonta a 1897. Segundo o educador, essa proposta foi combatida sob o 

argumento de que era infundada a ideia de levar as faculdades da alma à análise de aparelhos (p.74).  
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Ressalto que o diálogo entre psicologia e educação empreendido pelos salesianos e 

a criação de laboratório de psicologia no interior paulista são destacados por Lourenço 

Filho em um dos primeiros textos sobre a história da psicologia no Brasil: 

[...] Ao padre Carlos Leôncio da Silva, que por longos anos dirigiu o Instituto 

Superior de Pedagogia, anexo à Faculdade de Filosofia do Ateneu Salesiano de 

Turim (Itália), e hoje dirige a Faculdade de Filosofia de Lorena (São Paulo), 

devem-se trabalhos pedagógicos baseados em modernos fundamentos de 

Psicologia e, bem assim, a animação de estudos experimentais. Em 1954, essa 

faculdade inaugurou um Laboratório de Psicologia Experimental, sob direção do 

padre João Modesto (1955/2004, p.93).  

 

A conjuntura brasileira no início da década de 1930 ofereceu novo fôlego para o 

desenvolvimento da psicologia, uma vez que, desde 1934, a disciplina passou a fazer parte 

da grade curricular de cursos de Filosofia, Ciências Sociais, Pedagogia e licenciaturas. 

Com isso, a psicologia deixava de ser disciplina opcional em cursos universitários. Sobre 

esse período, Cabral (1950/2004, p.43) afirma que é sobretudo depois da Revolução de 

1930 que se modifica essencialmente a situação para a Psicologia, promovida a disciplina 

de ensino universitário e científico, não mais apenas de nível secundário ou propedêutico.  

O modelo de “laboratório com aparelhos” é gradativamente modificado para o de 

“laboratório de testes psicológicos”. Assim, os anos 1930 a 1950 são marcados pela 

criação e uso de testes psicológicos para os contextos educacional, clínico e de trabalho; é 

bastante comum a divulgação de técnicas de seleção profissional, orientação educacional e 

psicodiagnóstico clínico pautadas em inventários e questionários, por exemplo. Nos 

contextos educativos e organizacionais, essas técnicas buscavam a identificação de 

atributos individuais que possibilitassem a orientação adequada dos sujeitos para profissões 

e funções mais apropriadas às suas características. No contexto clínico, elas eram utilizadas 

a fim de identificar os “desajustamentos” individuais e possibilitar prognósticos 

terapêuticos. O cenário construído pela utilização de técnicas de medição e avaliação 

psicológicas possibilitou o delineamento do perfil profissional do psicólogo e a 

regulamentação da profissão, em 1962 (Jacó-Vilela, 2012).  

 

1.4 Alguns estudos sobre a história de laboratórios de psicologia mineiros  

 

A preocupação com a história de laboratórios de psicologia e seus instrumentos está 

presente entre pesquisadores brasileiros contemporâneos. Dentre os estudos encontrados, 

evidencio alguns que se dedicam a construir histórias sobre instituições mineiras, como o 
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laboratório da Escola de Aperfeiçoamento de Professores e o Laboratório de Psicologia e 

Pesquisas Educacionais Édouard Claparède, em Belo Horizonte, da primeira metade do 

século XX (Fazzi, Oliveira, & Cirino, 2011; Miranda, 2014; Turci & Vieira, 2010) e os 

laboratórios de Psicologia Experimental e Análise do Comportamento da Universidade 

Federal de Minas Gerais, nas décadas de 1960 e 1970 (Cirino, Miranda, & Souza-Júnior, 

2012; Gonçalves, Miranda, Miranda, & Cirino, 2012; Miranda & Cirino, 2010a; 2010b)
7
.  

As pesquisas citadas descrevem os laboratórios como espaços destinados 

prioritariamente ao ensino e à integração entre teoria e prática, complementando assim as 

aulas expositivas. Nesses laboratórios, eram realizadas pesquisas de fundamentação 

experimental e de caráter aplicado sobre a realidade educacional mineira. Serviam também 

como espaço para aplicação de testes psicológicos em crianças. Para os autores citados, os 

laboratórios congregavam diferentes atores sociais – especialistas, professores, políticos e 

educadores – e constituíam comunidades político-científicas de circulação de saberes. 

Nesses ambientes, ocorriam discussão e padronização de temáticas, práticas e discursos 

sobre instrumentos e objetos de interesse científico. Cirino e colaboradores (2012) chegam 

a argumentar que, considerado signo da legitimidade científica, o laboratório é gerador de 

fatos e verdades. 

Nesses estudos, portanto, o instrumento é objeto de investigações históricas e foco 

investigativo de concepções científicas e filosóficas de laboratórios. Para os laboratórios de 

psicologia aplicados à educação, o estudo de sua história permite identificar que, 

subjacente à criação de aparelhos e medidas psicométricas, está o modelo de 

matematização da psicologia (Barbosa, 2012). 

 

1.5 Os discursos sobre os salesianos e a psicologia no Brasil 

 

A revisão bibliográfica sobre a atuação dos salesianos na psicologia no país, 

durante o século XX, permitiu identificar 24 trabalhos, sendo sete publicações em anais de 

eventos
8
, um artigo

9
, três notas em boletins

10
, quatro capítulos de livros

11
, duas 

                                                           
7
 Os trabalhos acerca do laboratório salesiano de São João del-Rei, objeto desta investigação, serão 

apresentados posteriormente. 
8
 Arruda, 2005a, Arruda, 2005b, Arruda & Benevides, 2006, Vale, Silva, Benevides, Eleutério, & Arruda, 

2005, Ferraz & Jacó-Vilela, 2012, Lima & Silva, 2012, Lima, Batista, & Silva, 2013. 
9
 Bomfim & Albergaria, 2004. 

10
 Albergaria, 2002, Bomfim & Albergaria, 2003, Gerken, Passos, Vieira-Silva & Kemp, 2001. 

11
 Bandeira, Suzano, Quaglia, & Rocha, 2009, Bomfim & Albergaria, 2006a, Bomfim & Albergaria, 2007, 

Guedes, 2010. 
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dissertações de mestrado
12

, duas teses de doutorado
13

, dois catálogos
14

 e três verbetes de 

dicionário
15

. Em linhas gerais, essas publicações são fruto de trabalhos realizados em três 

instituições: a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP); a Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ); e, com o maior volume de publicações, a Universidade 

Federal de São João del-Rei. A sistematização dessas publicações permite a reconstituição 

da cronologia dos estudos anteriores a este e dos esforços dessas instituições em 

compreender a ação dos salesianos na psicologia brasileira.  

 

1.5.1 Da PUC-SP: os laboratórios salesianos em Lorena e São João del-Rei  

 

Os estudos provenientes da PUC-SP destacam a ação e o envolvimento dos 

salesianos na criação dos laboratórios de psicologia da Faculdade Dom Bosco de Filosofia, 

Ciências e Letras (de São João del-Rei), da Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e 

Letras (de Lorena), e da Universidade Católica de São Paulo (Azevedo & Guedes, 2011, 

Brandão, 2001a, 2001b, 2006, Guedes, 2010). Além disso, há a dissertação de Barêa 

(2009) que discute o papel de exposições de aparelhos de laboratório no ensino de História 

da Psicologia (Barêa, 2009).  

Brandão (2001a) buscou identificar os principais eventos que levaram à criação do 

curso de Psicologia da Faculdade Dom Bosco, reconhecido pelo Ministério da Educação 

em 1972. Para tanto, a pesquisadora realizou entrevistas com Geraldo Servo (1930-2001), 

ex-diretor do Laboratório de Psicologia Experimental e do Instituto de Psicologia e 

Pedagogia (IPP) da Faculdade Dom Bosco, e com alunos e professores da Fundação de 

Ensino Superior de São João del-Rei (FUNREI). Além disso, Brandão (2001a) teve acesso 

a alguns documentos do período, como relatórios de atividades do IPP e o pedido de 

autorização do curso de Psicologia. Ao fim de seu estudo, Brandão (2001a) conclui que a 

compra de aparelhos italianos e a fundação do laboratório são elementos essenciais para a 

compreensão da criação do curso de Psicologia em São João del-Rei e sugere a realização 

de pesquisas que investiguem o próprio laboratório. Esse estudo fundamentou o verbete 

sobre Geraldo Servo publicado no dicionário biográfico sobre os pioneiros da psicologia 

no Brasil (Brandão, 2001b).  

                                                           
12

 Barêa, 2009, Brandão, 2001a.  
13

 Brandão, 2006, Ferraz, 2014. 
14

 Bomfim & Albergaria, 2006b, 2006c. 
15

 Azevedo & Guedes, 2011, Brandão, 2001b, Ferraz, 2011. 



33 

 

Em uma segunda investigação, Brandão (2006) pesquisou a trajetória de padres 

salesianos brasileiros que se especializaram em Psicologia Experimental no Pontifício 

Ateneu Salesiano de Turim, durante a década de 1940, e se envolveram na instalação de 

laboratórios de psicologia em São Paulo, Lorena e São João del-Rei. Com base em 

entrevistas e em fontes documentais, a pesquisadora descreveu o contexto acadêmico e 

científico das instituições católicas de ensino superior que receberam os salesianos na 

Itália, destacando o papel de Agostino Gemelli (1878-1959) e Giacomo Lorenzini (1909-

2001) no período. No fechamento da tese, Brandão (2006) afirma a importância de que 

sejam estudadas as relações entre a Igreja Católica e a ciência psicológica que se constituía 

na Itália da primeira metade do século XX. Segundo a autora, a compreensão dessa relação 

permitiria entender como os salesianos brasileiros puderam se envolver rapidamente com 

essa área e criar importantes centros psicológicos no Brasil (Brandão, 2006).  

Durante a realização da pesquisa de doutorado, Brandão (2006) entrevistou João 

Modesti (1919-2005), padre responsável pela montagem do laboratório de psicologia da 

Faculdade Salesiana de Lorena, e, em 2004, mediou a doação de dezessete aparelhos 

remanescentes daquele laboratório para o Núcleo de Estudos em História da Psicologia, da 

PUC-SP. Tais aparelhos estavam sob os cuidados do salesiano (naquela época residindo no 

Instituto Salesiano de Araras) e, a partir de então, passaram a ser expostos em eventos 

científicos como estratégia didática para formação de estudantes de Psicologia, psicólogos 

e público interessado na memória da psicologia no Brasil (Barêa, 2009).  

A recuperação de alguns aparelhos e a sua exposição itinerante em eventos 

científicos foram o objeto de estudo da dissertação de Barêa (2009). A pesquisadora narra 

exposições ocorridas em Minas Gerais, São Paulo e Bahia e, a partir de informações 

produzidas por observações e pela aplicação de questionários, conclui pela importância 

didático-pedagógica da realização de tais exibições (Barêa, 2009). A autora aponta ainda a 

necessidade de que seja investigado o processo de criação de laboratórios de Psicologia 

Experimental no país (Barêa, 2009).  

Além da ação dos salesianos na instalação dos laboratórios de São João del-Rei e 

Lorena, Guedes (2010) descreve como o também salesiano Giacomo Lorenzini esteve 

diretamente envolvido na indicação do médico italiano Enzo Azzi (1921-1985) para a 

criação do Instituto de Psicologia e Pedagogia da Universidade Católica de São Paulo. 

Enzo Azzi chegou a São Paulo em 1949 e, com o apoio dos salesianos, providenciou um 

significativo Laboratório de Psicologia Experimental trazido da Itália, para pesquisa em 
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psicofísica, psicofisiologia e psicometria, nos moldes de laboratórios europeus da década 

de 1940 (Azevedo & Guedes, 2011, p.306). A inauguração dele, em 1951, contou com a 

presença do próprio Lorenzini, do padre salesiano Carlos Leôncio da Silva (1887-1969) e 

do professor belga de Pedagogia e Psicologia da Educação Émile Planchard (1905-1990) 

em conferências realizadas em agosto do mesmo ano (Azevedo & Guedes, 2011).  

Essa revisão sugere que os estudos realizados na PUC-SP foram os primeiros a se 

dedicar ao papel dos salesianos na constituição da Psicologia no Brasil, com a compra e 

instalação de laboratórios. Essas investigações denotam um duplo interesse pelos 

laboratórios e seus equipamentos: por um lado, buscam recriar a história dos laboratórios 

durante a década de 1950 e, por outro, adotam postura museológica em que os aparelhos 

são vistos como objetos que podem ser expostos e utilizados como dispositivo de ensino da 

História da Psicologia. Outro aspecto que congrega esses trabalhos é o envolvimento de 

Maria do Carmo Guedes, professora de História da Psicologia da PUC-SP, que orientou as 

pesquisas e assinou algumas das publicações.  

 

1.5.2 UERJ: o curso de psicologia da Faculdade Salesiana de Lorena  

 

Foram encontradas três publicações oriundas da UERJ (Ferraz, 2011, 2014, Ferraz 

& Jacó-Vilela, 2012). O objeto principal dessas publicações é a criação do curso de 

Psicologia da Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras de Lorena, mediante a 

busca e sistematização de informações sobre o contexto econômico, social e político do 

período (Ferraz, 2014). Para tanto, Ferraz (2014) evidencia o papel do Laboratório de 

Psicologia Experimental daquela instituição, construindo uma narrativa sobre sua criação e 

funcionamento.  

Com base em entrevistas e uma série de documentos escritos e iconográficos, 

Ferraz (2014) afirma que a criação da Faculdade Salesiana de Lorena, em 1952, permitiu a 

oferta dos cursos superiores de Filosofia e Pedagogia para os futuros sacerdotes salesianos 

e para os educadores da região do Vale do Paraíba. A criação da faculdade e a formação de 

salesianos em instituições italianas ensejaram o processo de compra de aparelhos para um 

laboratório de Psicologia Experimental, conduzido por João Modesti, entre 1951 e 1953, e 

supervisionado por Giacomo Lorenzini (Ferraz, 2014).  

Esse processo resultou na aquisição de aparelhos do Laboratori Apparecchi 

Scientifici Medici (LASM), do Instituto Rebaudengo, em Turim, e das oficinas do 
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laboratório de psicologia da Universidade Católica do Sagrado Coração, em Milão (Ferraz, 

2011, 2014). A montagem do Laboratório de Psicologia Experimental ocorreu em 1954 e 

sua inauguração foi marcada pela conferência de Lourenço Filho (1897-1970), à época 

professor de Psicologia Educacional da Universidade do Distrito Federal, e pela 

apresentação dos aparelhos pelo diretor do laboratório, o padre Modesti (Ferraz, 2014).  

A partir de então, esses equipamentos passaram a ser utilizados pelos estagiários 

em Pedagogia para demonstrações didáticas, exercícios de observação sistemática e 

experimentação psicológica e nos serviços oferecidos pelos salesianos, como orientação 

educacional e vocacional, clínica psicológica de desajustamentos e seleção profissional 

(Ferraz, 2014). Nas palavras da pesquisadora, os salesianos buscaram na Psicologia 

Experimental e na Psicometria uma base para enriquecer suas práticas pedagógicas 

(Ferraz, 2014, p.173), o que possibilitou a criação do segundo curso superior de Psicologia 

do interior paulista, em 1969.  

Para Ferraz (2014), a passagem dos anos e as transformações sofridas pela 

Psicologia em direção ao modelo da Análise Experimental do Comportamento levaram à 

obsolescência do Laboratório de Psicologia Experimental de Lorena e seu posterior 

abandono (Ferraz, 2014). A partir do cruzamento de informações apresentadas por Ferraz 

(2014) sobre a recuperação e mudança dos aparelhos para Araras realizadas por João 

Modesti e o relato de doação e exposições dos aparelhos para a PUC-SP (Barêa, 2009, 

Brandão, 2006), é possível identificar a localização atual de parte dos aparelhos do 

laboratório lorenense na PUC-SP.  

A narrativa produzida por Ferraz (2011, 2014) adensa o volume de publicações 

sobre os laboratórios salesianos e busca investigar o caso de Lorena com profundidade. Ao 

final de seu trabalho, a pesquisadora enaltece o pioneirismo salesiano na importação de 

aparelhos e livros especializados e lamenta a existência de poucos estudos dedicados à 

temática, incitando novas investigações (Ferraz, 2014).  

 

1.5.3 Da UFSJ: os salesianos em São João del-Rei  

 

O número maior de publicações encontradas sobre a atuação salesiana na psicologia 

é originado na UFSJ e pode ser organizado em dois eixos: (a) estudos que narram o 

processo de criação da Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei (FUNREI), com 

base na história das instituições que a precederam; (b) publicações que permitem 
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reconstituir as pesquisas realizadas nos laboratórios de Pesquisa e Intervenção Psicossocial 

(LAPIP) e de Pesquisa em Saúde Mental (LAPSAM) sobre o laboratório são-joanense. 

Esses estudos buscam compreender o processo de constituição de uma das principais 

instituições de ensino superior do Campo das Vertentes, Minas Gerais.  

 

1.5.3.1 Uma história institucional sobre a Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências 

e Letras 

 

Uma série de trabalhos em História das Instituições Educacionais objetiva narrar a 

trajetória de constituição da Universidade Federal de São João del-Rei (Arruda, 2005a, 

2005b, Arruda & Benevides, 2005, Vale et al., 2005). Para tanto, as pesquisadoras 

recorreram aos registros administrativos da instituição e a jornais locais, arquivados na 

Biblioteca Municipal Baptista Caetano de Almeida, e fundamentaram a análise das 

informações na classificação de ideias pedagógicas no Brasil proposta por historiadores da 

Educação, como Saviani (2008).  

Com base nesses estudos, é possível identificar três momentos que levaram a 

constituição da UFSJ: (1) a partir do Colégio São João, fundado em 1940, é criado o 

Instituto de Filosofia e Pedagogia, em 1948, como primeira instituição de ensino superior 

da cidade, dedicada à formação de professores para as escolas da região (Arruda, 2005b, 

Vale et al., 2005); (2) em 1953, por meio de assinatura de decreto presidencial, esse 

instituto foi transformado na Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, onde 

eram oferecidos curso de Línguas Neolatinas (a partir de 1953), de Ciências (a partir de 

1971) e de Psicologia (reconhecido em 1972) (Vale et al., 2005); (3) em meados da década 

de 1980, devido a crise financeira e movimentações na política local, ocorreu a fusão entre 

a instituição salesiana, a Faculdade de Engenharia Industrial (FEI) e a Faculdade de 

Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis (FACEAC) que foram federalizadas 

como Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei (FUNREI), transformada em 

Universidade Federal em 2002 (Arruda, 2005a, Arruda & Benevides, 2005). Os dois 

primeiros momentos serão retomados adiante, na descrição do contexto de recepção do 

laboratório são-joanense. 

 

1.5.3.2 Narrativas sobre o Laboratório de Psicologia (Experimental) 
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Em Albergaria (2002), é feita referência ao primeiro trabalho dedicado à criação de 

um acervo documental para pesquisas em História da Psicologia em São João del-Rei. O 

artigo relata que, entre dezembro de 1995 e janeiro de 1996, foi realizado estágio em 

pesquisa que objetivava levantar, coletar e catalogar informações sobre os serviços 

psicológicos oferecidos na Faculdade Dom Bosco. Tal estágio foi logo interrompido 

devido aos problemas respiratórios ocasionados à equipe (uma estagiária e supervisora). O 

material encontrado (documentos escritos, laudos, testes psicológicos e aparelhos) foi 

distribuído entre o LAPSAM16 e o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA):  

O material para pesquisa foi localizado na sala 163 do Campus Dom Bosco. 

Foram encontrados documentos como laudos realizados por ex-alunos do curso 

de Psicologia; laudos realizados em crianças de escolas públicas da cidade; 

alguns aparelhos (encaminhados ao atual Laboratório de Psicologia 

Experimental, alguns reconstituídos); testes de atenção, memória visual e 

auditiva; questionários de interesse de personalidade e de caracteriologia 

(levados para o Serviço de Psicologia Aplicada, onde estão guardados) 

(Albergaria, 2002, p. 19).  

 

Ressalto que não consegui informações sobre o fim dado à maior parte da 

documentação, composta de laudos e outros documentos escritos. Com a fundação do 

LAPIP, em 2000, o interesse pelo acervo documental deixado pelos salesianos foi 

assumido como um dos objetivos estratégicos do laboratório recém-criado, mediante a 

proposição de criação de um centro de documentação para conservação da memória da 

psicologia (Gerken et al., 2001). 

Esse projeto foi empreendido por Maria Teresa Antunes Albergaria, ex-estudante 

da Faculdade Dom Bosco e docente do Departamento de Psicologia da UFSJ, e Elizabeth 

de Melo Bomfim, na época professora-visitante no LAPIP (Bomfim & Albergaria, 2003, 

2004). Em dezembro de 2003, a documentação encontrava-se ainda em condições 

inadequadas de armazenamento:  

O programa de recuperação, levantamento e disponibilização do acervo teve 

início em dezembro de 2003, com a localização do referido acervo, após dias de 

buscas. O material, que se encontrava acondicionado em um pequeno depósito 

sem condições de manuseio e, lamentavelmente, sem condições de uso imediato 

para realizações de pesquisa, foi transportado para uma sala do LAPIP, com 

melhores condições de estudo e higienização (Bomfim & Albergaria, 2003, 

p.28).  

 

                                                           
16

 O atual Laboratório de Psicologia Experimental da UFSJ é composto por dez caixas de condicionamento 

operante – caixas de Skinner – dispostas em cabines de experimentação. Esse laboratório é utilizado 

exclusivamente em práticas didáticas da disciplina Psicologia Experimental II, da graduação em Psicologia 

(currículos 2004 e 2011), não sendo utilizado para fins de pesquisa. Ressalto que esse laboratório realiza 

manipulação experimental do comportamento e não investigações psicofisiológicas.  



38 

 

Após essa transferência, foi iniciada a primeira fase de tratamento dos documentos 

(higienização, classificação sumária em grandes eixos temáticos), organização 

(catalogação sistemática, alocação em caixas) e disponibilização do acervo para pesquisa 

(Bomfim & Albergaria, 2006a). A ideia inicial era a de criação de um centro local de 

pesquisas em que o acervo fosse disponibilizado em sala especial e em base informatizada 

(Bomfim & Albergaria, 2003). Além disso, havia a preocupação museológica de que fosse 

criado um espaço de reprodução do ambiente original do laboratório salesiano (Bomfim & 

Albergaria, 2003, Bandeira et al., 2009).  

Em 2006, essa fase foi encerrada com a criação do Centro de Documentação e 

Pesquisa em História da Psicologia (CDPHP/LAPIP), instalado em sala anexa ao antigo 

prédio da Brinquedoteca da UFSJ, e a publicação de dois catálogos de consulta ao acervo 

(Bomfim & Albergaria, 2006b, 2006c). Esses catálogos apresentam a organização em 

catorze categorias de diversos tipos de documento, como cartas sobre a compra dos 

aparelhos, fotos, material de secretaria, notícias de jornal, correspondências, testes e laudos 

psicológicos (Bomfim & Albergaria, 2006c). 

Ainda que a publicação dos catálogos permitisse a busca rápida de documentos no 

acervo, potencializando a realização de pesquisas, não foi isto que aconteceu. São 

encontrados poucos trabalhos realizados a partir da criação do CDPHP/LAPIP (Lima & 

Silva, 2012, Lima et al., 2013). O projeto de reprodução do ambiente do laboratório 

também não foi adiante, embora os aparelhos estivessem sob atenção de pesquisadoras do 

LAPSAM em meados da década de 2000 (Bandeira et al.,2009).  

Sob coordenação da professora Marina de Bittencourt Bandeira, com colaboração 

das professoras Maria Amélia Cesari Quaglia e Sandra Silva Rocha, foram realizados 

estágios e trabalhos no LAPSAM, a fim de restaurar os aparelhos remanescentes do 

Laboratório da Faculdade Dom Bosco e traduzir seus manuais originais do italiano 

(Bandeira et al., 2009). Esse trabalho foi feito com vistas à criação do museu local de 

História da Psicologia e resultaria na organização de um CD-ROM sobre dezenove 

aparelhos. Ao fim desse trabalho, os aparelhos foram acondicionados na sala 102 do 

LAPSAM – onde foram encontrados durante este estudo – sendo que não ocorreu a 

organização do CD-ROM. Evidencio que a contribuição oferecida por Bandeira e 

colaboradoras (2009) para a narrativa sobre a história do laboratório são-joanense se alinha 

aos trabalhos anteriores e considera que os aparelhos foram utilizados durante todo o 

período da presença salesiana na Faculdade Dom Bosco. Fazendo referência ao trabalho de 
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Brandão (2001a), Bandeira e colaboradoras (2009) estabelecem uma linearidade histórica 

em que o laboratório salesiano é considerado o antecessor do atual Laboratório de 

Psicologia Experimental. Essa linearidade se expressa na seguinte citação encontrada em 

Bandeira et al. (2009, p.57): Esses aparelhos deixaram de ser utilizados em 1987, ano em 

que o Laboratório de Psicologia foi fechado e a Faculdade Dom Bosco passou a ser 

administrada pelo governo federal (Brandão, 2001).  

Em 2011, o início das obras de construção da nova sede do LAPIP, inaugurada em 

abril de 2013, e a demolição do antigo prédio da Brinquedoteca da UFSJ impuseram a 

necessidade de mudança do acervo do CDPHP/LAPIP. Naquele momento, a solução 

encontrada foi a de transferência do arquivo para a sala 2.22 do prédio principal do 

Campus Dom Bosco – um pequeno depósito utilizado por diversos departamentos da 

universidade. Mais uma vez o acervo estava em condições inadequadas de manuseio e 

inacessível para pesquisa. Em setembro de 2012, a transferência do acervo para o Centro 

de Referência em Pesquisa Documental (CEDOC) foi possibilitada pela pesquisa orientada 

pelo professor Dener Luiz da Silva, estudo em que foram investigados os pressupostos 

teórico-metodológicos do serviço de orientação profissional oferecido pelo IPP, durante a 

década de 1960 (Lima & Silva, 2012).  

 

1.6 Alinhavando os pontos ou delimitando um objeto de pesquisa 

 

O esforço de identificar como a literatura define “laboratório” e as funções que lhe 

são atribuídas e o levantamento dos estudos anteriores sobre laboratórios salesianos 

possibilitam perceber a dispersão de conceitos, funções e usos que o termo tem 

historicamente assumido. A multiplicidade de posições existentes no debate acadêmico se 

expressa nas diferentes posturas teórico-metodológicas e fontes utilizadas nos estudos. 

Essa dispersão evidencia que a constituição de disciplinas e ciências são processos 

históricos marcados por peculiaridades advindas dos contextos em que surge. 

Nesta pesquisa, produzo uma narrativa sobre o laboratório de psicologia adquirido 

pelos salesianos para a Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, em São João 

del-Rei, no período entre sua compra, a partir de 1953, e o momento em que foi julgado 

obsoleto, em carta oficial de 1971. Minha delimitação deste objeto de pesquisa se faz no 

entrecruzamento de diferentes fios argumentativos: (a) os trabalhos acerca do papel dos 

católicos, em especial dos salesianos, para a importação e a apropriação de um modelo de 
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psicologia científica europeu no país; (b) o debate sobre a psicologia aplicada à educação 

(os serviços existentes e o lugar da avaliação psicológica nas práticas realizadas); (c) a 

investigação sobre a regulamentação da profissão de psicólogo no Brasil, cujas primeiras 

discussões coincidem com a criação e o início do funcionamento do laboratório; e (d) a 

produção local sobre a história institucional e o contexto são-joanense do período 

investigado. Esta narrativa também tem foco investigativo nos instrumentos que 

compuseram esse laboratório, compreendidos como documentos históricos. O arquivo foi 

construído ainda pelos discursos acumulados em cartas, livros crônicas e nos manuais.  

Esse é o campo temático que delimita o espaço de enunciação desta pesquisa e me 

leva a perguntar: o que era o laboratório de psicologia da Faculdade Dom Bosco, durante o 

período investigado? Em outras palavras, qual o destino de aparelhos de psicologia 

produzidos na Itália, em meados do século XX, e como eles foram utilizados em um 

laboratório de psicologia (experimental) criado em uma instituição católica de São João 

del-Rei? Parto do pressuposto de que “o laboratório” é a prática social que promove a 

organização e legitimação da psicologia como disciplina autônoma. É essa argumentação 

que será apresentada no próximo capítulo, onde delineio o arcabouço teórico-metodológico 

deste trabalho.  
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2 

PRODUZINDO UMA NARRATIVA:  

o conceito de dispositivo, a constituição e a análise do arquivo 

 

O campo da História da Psicologia é bastante diverso no que se refere aos temas 

tratados e aos arcabouços teórico-metodológicos das pesquisas. Neste capítulo, prossigo a 

delimitação do espaço de enunciação deste trabalho. Nele, apresento detalhadamente o 

marco teórico-metodológico escolhido para sua realização: a postura historiográfica do 

filósofo francês Michel Foucault. Ao longo de sua obra, Foucault buscou investigar como 

se constituíram os diversos saberes e práticas sobre o homem e para tanto constituiu um 

método arqueológico e genealógico (Foucault, 1969/2008, 1970/2013).  

Reconhecido por seu alinhamento crítico, Foucault oferece informações sobre a 

constituição e o papel da psicologia durante o século XX e elementos metodológicos para 

estudos como este. Para ele, os critérios que definem a cientificidade de um campo de 

conhecimento são formações históricas e estão relacionados com o contexto social do qual 

emergem. A historicidade dos fenômenos sociais é fundamental para a compreensão da 

arqueologia proposta pelo filósofo francês, que não se preocupa se a psicologia se constitui 

ou não como ciência, mas busca entendê-la como prática social. Essa compreensão 

favorece o estudo do laboratório são-joanense em um duplo sentido: por sugerir focalizá-lo 

como fenômeno social particular, localizado em uma cidade do interior mineiro e 

determinado pelas condições encontradas nesse contexto; por apontar a necessidade de 

investigar o contexto mais amplo de constituição da psicologia no país, em meados do 

século XX, especialmente o diálogo desse campo do saber com a educação.  

Em um primeiro momento, retomo a definição foucaultiana de dispositivo – 

conceito que me parece fundamental para a compreensão da constituição da psicologia 

como disciplina autônoma. Na atualidade, esse conceito é trabalhado pelo filósofo italiano 

Giorgio Agamben (1942-) para refletir sobre os processos de subjetivação (Agamben, 

2014). Com base em Foucault e Agamben, ressalto que o dispositivo permite a instituição 

de um saber e a delimitação de certa noção de subjetividade. Argumento que o laboratório 

são-joanense é dispositivo de institucionalização da psicologia em São João del-Rei. 

Assim, não se deve perder de vista a função estratégica exercida pelo laboratório no marco 

inaugural da psicologia dita científica e sua funcionalidade para a aproximação da 
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disciplina nascente às ciências – principalmente, as naturais – já instituídas no final do 

século XIX (Foucault, 1957/2011, 1965/2011).  

Em seguida, apresento as definições metodológicas que subsidiaram a realização 

deste trabalho: (a) a concepção foucaultiana de história e a crítica do documento; (b) a 

noção de arquivo e a descrição de suas regras. Por fim, relato as estratégias metodológicas 

desta pesquisa. Almejo que, ao final do capítulo e em diálogo com as informações 

apresentadas no capítulo anterior, fiquem claros os fios argumentativos retomados para a 

tecitura narrativa sobre o laboratório de psicologia da Faculdade Dom Bosco, entre 1953 e 

1971.  

 

2.1 Disciplinas e dispositivo 

 

Foucault (1969/2008) define o objeto e o método da investigação tanto pela 

afirmação – aquilo que são e propõem – quanto pela negação – aquilo que não são e não 

propõem. Sua descrição do processo de constituição de saberes modernos sobre o homem 

não tem a pretensão de discutir a cientificidade desse saber. Essa negação da discussão 

epistemológica sobre os saberes se funda no argumento de que não existem critérios 

atemporais que os definam como científicos; pelo contrário, esses critérios são históricos e 

construídos segundo a sociedade onde estão inseridos. Com isso, a investigação 

foucaultiana sobre a constituição da psicologia a considera uma formação cultural 

específica – como a confissão e os discursos disciplinares – e propõe examinar os fatores 

que permitiram sua constituição como disciplina autônoma (Foucault, 1965/2011).  

Para Foucault (1970/2013), as disciplinas são um dos princípios de controle e 

seleção do discurso, além de serem uma das regras do jogo de produção da verdade e 

possibilitam a criação indefinida de novas proposições: uma disciplina se define por um 

domínio de objetos, um conjunto de métodos, um corpus de proposições consideradas 

verdadeiras, um jogo de regras e de definições, de técnicas e de instrumentos (p.28). As 

disciplinas são conjuntos de enunciados que buscam um princípio de coerência interna, 

demonstratividade segundo modelos científicos e podem ser ensinadas como ciências 

institucionalizadas (Foucault, 1969/2008).  

Gundlach (2012) também define disciplina. Retomando a etimologia latina do 

termo, afirma que disciplina é um conhecimento teórico e prático mais ou menos canônico 

que forma uma classe socialmente reconhecida de pessoas (p.135). Dessa forma, a 
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disciplina se constitui como um conjunto de informações que pode ser ensinado em 

universidades (Gundlach, 2012). Embora não problematize a dimensão do poder inscrita 

nas disciplinas, esse historiador alemão a evidencia ao mencionar o reconhecimento social 

dos especialistas em um domínio de conhecimento e a forma regulamentada apresentada 

pela disciplina.  

A discussão acerca dos modos de produção da verdade e das relações de poder que 

perpassam essa produção está presente nas fases arqueológica e genealógica da obra 

foucaultiana (Machado, 2009). O momento arqueológico é o da descrição da constituição 

de saberes como discursos, como positividades; o momento genealógico é o da 

investigação das relações de poder, das instituições e das práticas sociais não-discursivas. 

É nesse contexto que se insere a discussão sobre o termo dispositivo – conceito que 

permite compreender a constituição das ciências humanas (dentre elas, a psicologia) – e 

sobre as relações estabelecidas entre saber e poder na sociedade moderna. Foucault 

(1977/1994) descreve o dispositivo como:  

[...] um conjunto absolutamente heterogêneo, que abarca discursos, instituições, 

estruturas arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas, em suma: o 

dito e o não-dito, eis os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se 

estabelece entre esses elementos (Foucault, 1977/1994, p.299, tradução minha).  

 

Os dispositivos têm uma dupla relação com os saberes e os poderes: por um lado, 

são uma rede composta de elementos discursivos e não-discursivos que tem função 

estratégica na constituição de novas relações; por outro, são produto de relações 

anteriormente estabelecidas. Os dispositivos estão inscritos em jogos de poder e são 

condicionados pelos saberes instituídos (Foucault, 1977/1994). 

Agamben (2014) retoma essa discussão e mostra como ela favorece a utilização de 

elementos não-discursivos para o estudo da constituição de disciplinas. A trajetória do 

conceito de dispositivo descrita por Agamben (2014) explicita como esse termo substituiu, 

na fase genealógica de Foucault, o termo positividade (ou episteme
17

), utilizado na fase 

arqueológica, na investigação dos procedimentos de controle do discurso. Nesse sentido, 

deve-se estar atento às diferentes posições e funções que podem ser atribuídas aos 

elementos constituintes do dispositivo por ocasião da configuração do discurso. Por fim, 

considerando o dispositivo como máquina produtora de sujeitos, Agamben (2014, p.12) o 

                                                           
17

 Nas palavras do próprio Foucault (1977/1994, p.301, tradução minha): [...] por episteme, defino [...] o 

dispositivo estratégico que permite triar entre todos os enunciados possíveis aqueles que poderão ser 

aceitáveis no interior de [...] um campo de cientificidade [...]. É o dispositivo que permite separar, não o 

verdadeiro do falso, mas o qualificável do não qualificável como científico.  
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define como qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, 

determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões 

e os discursos.  

Neste trabalho, o conceito de dispositivo é útil para descrever o laboratório de 

psicologia estudado e sua história, visto que permite compreender esse objeto como uma 

produção, simultaneamente, discursiva e não-discursiva e permite capturar o processo que 

buscou, por intermédio dele, criar uma psicologia como disciplina autônoma. Ressalto que 

não é feita a mera transposição do conceito do campo da problemática foucaultiana – o da 

constituição dos saberes sobre o homem – para uma investigação local sobre o laboratório 

são-joanense; considero que esse arcabouço apresenta elementos que tem valor heurístico 

para compreender o objeto da pesquisa e a psicologia como prática socialmente 

circunscrita e submetida a certa lógica de organização e funcionamento. Enfim, o conceito 

de dispositivo auxilia a descrever o objeto e discuti-lo historiograficamente.  

 

2.2 A postura arqueológica  

 

A discussão acerca da história da psicologia à luz da perspectiva foucaultiana se 

funda na postura metodológica para estudos históricos delineada pelo filósofo francês. Em 

diálogo com Foucault, Prado-Filho (2011, p.465) afirma que uma investigação histórica 

deve se ocupar da formação histórica e da disciplinarização de um campo de saber. A 

preocupação concerne o processo discursivo de formação de um campo de saberes e 

práticas (Foucault, 1969/2008). Essa postura metodológica se encaminha para a descrição 

das condições que permitiram e obstaram a constituição do dispositivo investigado. Os 

conceitos de documento, arquivo, arqueologia e formação discursiva descritos nas 

próximas seções buscam dar conta dessa problemática.  

 

2.2.1 A concepção foucaultiana de história e a crítica do documento  

 

O momento em que Foucault delineia sua postura historiográfica é marcado pelo 

debate – e, em alguns momentos, pelo embate – entre os historiadores de fundamentação 

positivista e aqueles ancorados nas críticas propostas pela revista “Annales d'Histoire 

Économique et Sociale”, criada por Lucien Febvre (1878-1956) e Marc Bloch (1866-

1944), em 1929 (Mancebo, 2004). As críticas aos historiadores alinhados ao positivismo 
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sobrevieram contra a linearidade das narrativas históricas e a favor da interdisciplinaridade, 

da diversificação das temáticas investigadas e da problematização dos fatos investigados 

por meio de diferentes grades de análise (Barros, 2010).  

Rompia-se com a noção de que os historiadores devem reconstituir a História 

(propositalmente, com “h” maiúsculo) dos grandes eventos, construída com base em 

documentos tomados como fontes oficiais e verdadeiras e passava-se a aceitar a 

possibilidade de se construir histórias (com “h” minúsculo) que variam conforme as fontes 

e as grades de análise utilizadas sem perder o rigor. Cada narrativa produzida sobre um 

evento depende das fontes documentais acessadas e do tratamento analítico que lhes é 

oferecido e configura uma descrição particular sobre o evento. Os historiadores dos 

Annales também apontam a importância de que o recorte espaço-temporal da investigação 

seja preciso e justificado.  

Alinhado à tradição crítica dos Annales, Foucault (1969/2008, p.8) considera que a 

história é uma certa maneira de uma sociedade dar estatuto e elaboração a uma massa 

documental de que não se separa. A história é compreendida como o acúmulo descontínuo 

e disperso de discursos que no passado se sucederam, se opuseram, se influenciaram, se 

substituíram, se engendraram e foram acumulados (Foucault, 1967/2005, p.75).  

Foucault (1969/2008) reflete também que a transformação pela qual passou a 

historiografia no início do século passado está ligada, dentre outros motivos, à alteração 

da concepção de documento e dos modos como ele se relaciona com o problema de 

pesquisa. Para ele, a verdade histórica investigada não está escondida no documento, mas 

inscrita e expressa em sua materialidade (Foucault, 1969/2008). A tarefa principal da 

história é determinar as questões que serão feitas aos documentos e refletir, mediante a 

construção do corpus
18

 investigado, se eles são capazes de respondê-las (Foucault, 

1969/2008). Elemento fundamental para a atividade do historiador, 

[…] O documento, pois, não é mais, para a história, essa matéria inerte através 

da qual ela tenta reconstituir o que os homens fizeram ou disseram, o que é 

passado e o que deixa apenas rastros: ela procura definir no próprio tecido 

documental, unidades, conjuntos, séries, relações (Foucault, 1969/2008, p.7).  

 

O estabelecimento de unidades, conjuntos, séries e relações com base no corpus 

altera o tratamento analítico oferecido aos documentos e mostra a intencionalidade do 

pesquisador durante a investigação. O historiador não busca mais a identificação de 

                                                           
18

 Charaudeau e Maingueneau (2004) definem o corpus como o material empírico a partir do qual é feita a 

descrição e análise de um fenômeno.  
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relações de causa-efeito entre fatos e o estabelecimento de uma cronologia de 

acontecimentos, mas a descrição das condições (sociais, econômicas, discursivas, etc.) que 

permitiram sua ocorrência. A intencionalidade do pesquisador se torna evidente na 

colocação do problema de pesquisa, na construção do arquivo e nos resultados produzidos.  

A definição foucaultiana de documento desloca a preocupação da historiografia da 

narração explicativa de acontecimentos para a descrição de fatos históricos como séries 

(Foucault, 1969/2008). O historiador organiza, recorta, distribui, ordena e reparte em 

níveis, estabelece séries, distingue o que é pertinente do que não é, identifica elementos, 

define unidades, descreve relações (Foucault, 1969/2008, p.7). Esse conceito de 

documento possibilita a ampliação do campo de acontecimentos possíveis de serem 

investigados, uma vez que o mesmo corpus documental pode ser inquirido de diferentes 

maneiras (Foucault, 1970/2013).  

 

2.2.2 O arquivo e a descrição de suas regras 

 

Ao ser definido como objeto de estudo da arqueologia, o conceito de arquivo é 

central para a preocupação historiográfica foucaultiana (Foucault, 1967/2005). Com 

acepção semelhante àquela de corpus, o arquivo é definido por Foucault (1969/2008) 

como a existência acumulada de discursos (p.72) e como o sistema que rege o 

aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares (p.147). A ação do 

arquivo ordena o surgimento e o sentido do acúmulo de enunciados ao longo do tempo. 

Cabe à arqueologia, fazer a descrição da constituição do arquivo, identificar as regras de 

seu funcionamento, suas regularidades, dos ditos e não-ditos (Foucault, 1969/2008). 

Nesse sentido, a arqueologia não é parente nem da geologia (como análise dos subsolos), 

nem da genealogia (como descrição dos começos e das sucessões); ela é a análise do 

discurso em sua modalidade de arquivo (Foucault, 1967/2005, p.72).  

A arqueologia é reconstrução de uma memória discursiva marcada por 

reminiscência e por esquecimento (Maingueneau & Charaudeau, 2004). É a descrição do 

discurso e a construção de enunciados que explicitam as formações discursivas das quais 

emergiram, reconhecendo a impossibilidade de descrevê-los em sua totalidade:  

Descrever um conjunto de enunciados [...] segundo a dispersão de uma 

exterioridade; descrever um conjunto de enunciados para aí reencontrar não o 

momento ou a marca de origem, mas sim as formas específicas de um acúmulo, 

não é certamente revelar uma interpretação, descobrir um fundamento, liberar 

atos constituintes: não é, tampouco, decidir sobre uma racionalidade ou percorrer 
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uma teleologia. É estabelecer o que eu chamaria, de bom grado, uma 

positividade [...] (Foucault, 1969/2008, p.141).  
 

O funcionamento do arquivo é opaco, mesmo que seja possível identificar datas, 

nomes próprios, selos de instituições e outras características nos documentos que o 

compõem. O esforço investigativo deve ser o de identificar as relações estabelecidas entre 

o arquivo e o meio social em que se insere e de descrever as regras de sua formação. Para 

Foucault (1969/2008, p.43), as regras de formação são as condições a que estão 

submetidos os elementos dessa repartição [...] são condições de existência, de 

manutenção, de modificação e de desaparecimento em uma dada repartição discursiva. 

São o conjunto de regras históricas, para uma determinada área social, econômica e 

geográfica, que constituem as condições de produção de certo discurso (Foucault, 

1969/2008).  

O trabalho da investigação arqueológica não é descrever algo latente nos discursos 

investigados como se houvesse algo escondido que a análise pudesse descobrir. A 

arqueologia é análise histórica que pergunta às coisas ditas de que modo existem, o que 

significa para elas o fato de terem se manifestado, de terem deixado rastros e, talvez, de 

permanecerem para uma reutilização eventual; o que é para elas o fato de terem 

aparecido e nenhuma outra em seu lugar (Foucault, 1969/2008, p.124).  

Nesse sentido, é possível afirmar que arquivo é organizado por seu horizonte social:  

[...] Aquilo que é o arquivo não é o reflexo passivo de uma realidade 

institucional, ele é, em sua própria materialidade e diversidade, organizado por 

seu horizonte social. O arquivo não é um simples documento onde se desenham 

referências; ele se oferece a uma leitura que descobre dispositivos, configurações 

significantes (Guilhaumou & Maldidier, 1986, p. 43, tradução minha). 

 

Com base nessa problematização, considero que os fatos históricos não existem 

como dados a priori aguardando que o pesquisador os revele. Os fatos históricos são 

construídos mediante a determinação do arquivo, o recorte do corpus e a descrição de suas 

condições de emergência. A sistematização dos documentos e a descrição rigorosa 

explicitam, antes, os silenciamentos e as descontinuidades que fazem parte da história; as 

relações formais que assim se descobrem [...] são uma construção, mas uma construção 

precisa desde que as relações descritas possam ser atribuídas realmente aos materiais 

tratados (Foucault, 1967/2005, p.69).  

 

2.3 Práticas de pesquisa 
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O relato das estratégias metodológicas deste estudo é a descrição do processo de 

construção do arquivo e dos procedimentos de análise das informações. Ressalto que neste 

trabalho o termo “arquivo” nem sempre é utilizado em suas acepções mais comuns de 

“centro de documentação” ou “acervo”; ao usá-lo busco retomar a proposição foucaultiana 

de que elementos discursivos e não-discursivos se acumulam ao longo dos anos, cabendo 

ao historiador organizá-los ao construir um arquivo para investigação. Assim, o percurso 

deste trabalho foi construído mediante a busca de indícios e de vestígios nos documentos e 

o cotejamento entre as informações neles inscritas e o contexto em que foram produzidos. 

A narrativa construída é resultado dessa sistematização.  

Considerando que a organização da massa documental é parte da atividade do 

historiador (Foucault, 1969/2008, p.8), a descrição do processo de busca e seleção dos 

documentos investigados também faz parte da narrativa produzida. O primeiro conjunto de 

documentos selecionado foi a produção acadêmica sobre o laboratório de psicologia são-

joanense (e as temáticas afins) apresentada no primeiro capítulo.  

As publicações anteriores a este trabalho podem ser tomadas como documentos, 

visto que são discursos (expressos em diferentes contextos e por vários autores) acerca do 

objeto de estudo. As sucessivas leituras realizadas visaram o levantamento dos primeiros 

rastros a serem seguidos e permitiram a identificação do status da literatura sobre o tema. 

O acesso aos documentos catalogados e acumulados no CDPHP/LAPIP, em São João del-

Rei, no Centro Salesiano de Documentação e Pesquisa (CSDP), em Barbacena, e a busca 

pelos “aparelhos desaparecidos” foram as primeiras frentes de investigação.  

 

2.3.1 O levantamento de documentos no Centro de Documentação e Pesquisa em 

História da Psicologia  

 

O Centro de Documentação e Pesquisa em História da Psicologia (CDPHP/LAPIP) 

armazena os arquivos do antigo laboratório de psicologia são-joanense, acumulados entre 

as décadas de 1950 e 1980. Sua inauguração ocorreu em 2006 e foi marcada pela 

publicação de dois catálogos (Bomfim & Albergaria, 2006b, 2006c) que organizam em 

quatorze categorias documentos (como cartas tratativas da compra de aparelhos de 

psicologia, material de secretaria, notícias de jornal, declarações e certificados, relatórios, 

pesquisas, correspondências e laudos psicológicos). O conjunto de documentos do acervo 
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contabiliza mais de trezentas caixas-arquivo. Além do material oriundo da Faculdade Dom 

Bosco, o CDPHP/LAPIP guarda o acervo (livros, trabalhos e publicações) de Elizabeth de 

Melo Bomfim, professora aposentada da Universidade Federal de Minas Gerais, presidente 

da ABRAPSO por duas gestões e da ANPEPP, por uma gestão, doado por ocasião do 

término de sua temporada como pesquisadora-visitante do LAPIP entre 2003 e 2006. Até 

2011, o CDPHP/LAPIP funcionou ao lado da Brinquedoteca da universidade.  

Ainda que o acervo do antigo laboratório estivesse organizado, a transferência do 

material por ocasião da construção da nova sede do LAPIP lhe causou prejuízos. Durante 

esse período (entre 2011 e 2013), o material esteve empilhado e exposto a poeira e a 

luminosidade excessiva na sala 2.22 do Campus Dom Bosco, utilizada como depósito por 

diversos departamentos da universidade. O trabalho realizado pelo professor Dener Luiz da 

Silva e pela bolsista de Iniciação Científica Danielle Abrantes Campos Lima foi 

fundamental para que o acervo fosse alocado no primeiro andar do CEDOC, em setembro 

de 2012. Ainda em fase de organização, ocupando prédio construído especificamente para 

a conservação de arquivos históricos e dotado de todos os equipamentos necessários a essa 

finalidade, o CEDOC certamente garantirá a continuidade nas ações de preservação do 

acervo do LAPIP e possibilitará novos estudos sobre a história da psicologia.  

Bomfim e Albergaria (2006b, p.5) davam conta de que os documentos úteis para 

este estudo estavam na primeira categoria (Documentações administrativas e informativas, 

correspondências e fotos), composta por dezenove caixas repletas. Este trabalho restringiu-

se à investigação de uma pequena parte do acervo do CDPHP/LAPIP. A grande quantidade 

de documentos não inventariados e o desconhecimento de técnicas de manuseio de 

documentos foram superados pela criação de um grupo de estágio
19

 que, após oficina 

preparatória, realizou a higienização e produziu o inventário
20

 detalhado da primeira 

categoria documental. Do CDPHP/LAPIP foi recolhida a maior parte da documentação que 

constituiu o corpus desta pesquisa, com destaque para (a) as cartas enviadas por Giacomo 

Lorenzini, entre 1953 e 1954, detalhando o processo de compra dos aparelhos de 

psicologia para a Faculdade Dom Bosco, (b) os livros de crônica
21

, produzidos entre 1963 

                                                           
19

 Esse grupo de estágio foi composto por Amanda Barbosa Veiga dos Santos, Danielle Abrantes Campos 

Lima, Marcela Ferreira Ramos e Paula Souto Machado.  
20

 Conferir Anexo H.  
21

 Os livros de crônica eram cadernos utilizados para registro diário ou semanal das atividades realizadas no 

laboratório da Faculdade Dom Bosco ou pela equipe do Instituto de Psicologia e Pedagogia em várias cidades 

do país. O hábito de registrar a rotina institucional foi determinado pelo padre Geraldo Servo, diretor do IPP, 

em 1963, como forma de manter a equipe informada sobre as atividades realizadas e de criar memória dos 

fatos ocorridos. Esses registros, em alguns momentos bastante detalhados, auxiliam na compreensão do 
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e 1969, e (c) os recortes publicados nas décadas de 1950 e 1960, pelo jornal Diário do 

Comércio, acerca do laboratório, sua equipe e atividades.  

 

2.3.2 As visitas ao Centro Salesiano de Documentação e Pesquisa e à Biblioteca 

Municipal Baptista Caetano de Almeida  

 

O Centro Salesiano de Documentação e Pesquisa foi criado pelo padre José Vieira 

de Vasconcellos (1910-1993) a pedido da direção da Inspetoria
22

 São João Bosco e 

inaugurado, em 1983, em comemoração ao centenário da chegada dos primeiros salesianos 

ao Brasil. Nesse centro, estão arquivados documentos (cartas, fotografias, documentos 

administrativos, entre outros) e bibliografia especializada produzida pelos (e sobre os) 

salesianos. Sua criação denota a preocupação da congregação em preservar e divulgar sua 

memória institucional.  

Durante as visitas realizadas ao CSDP foram recolhidas fontes documentais 

inexistentes no CDPHP/LAPIP, dentre as quais destaco: (a) o conjunto de fotos do 

laboratório de psicologia e seus aparelhos, da década de 1950, (b) os recortes de 

reportagens de jornais de cidades brasileiras sobre o laboratório de psicologia, sua equipe e 

atividades, e (c) a carta enviada pela salesiana Marysa Mourão Saboya, em 1971, ao padre 

João Duque dos Reis (1931-1997), à época diretor da Faculdade Dom Bosco, contra o 

processo de transferência da instituição são-joanense para Brasília. Essa carta demarcou o 

limite final desta investigação. 

Além das fontes documentais, essas visitas me possibilitaram o contato com 

manifestações do imaginário institucional a respeito da atuação salesiana no Campo das 

Vertentes. O acesso a escolarização de qualidade (que inclui, por exemplo, o estudo de 

música e a aprendizagem de um ofício), a preservação da memória e o estabelecimento de 

relações amistosas me parecem características valorizadas pela congregação. A criação de 

um centro de pesquisa e a existência de milhares de documentos (inclusive cópias de 

material disponível no CDPHP/LAPIP) mostram o interesse salesiano em divulgar sua 

                                                                                                                                                                                
cotidiano do laboratório (leituras e atividades realizadas, por exemplo) e poderão ser retomados em outras 

pesquisas.  
22

 As inspetorias são unidades administrativas regionais que coordenam as atividades de um conjunto de 

obras salesianas. O país está dividido entre seis inspetorias: São João Bosco (com sede em Belo Horizonte), 

São Domingos Sávio (sediada em Manaus), São Luiz Gonzaga (com sede em Recife), Maria Auxiliadora 

(sediada em São Paulo), Santo Afonso Maria de Ligório (com sede em Campo Grande) e São Pio X (sediada 

em Porto Alegre).  
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história. Todavia, essa diversidade de fontes primárias não esconde o silenciamento a 

respeito do processo de fusão e federalização pelo qual passou a Faculdade Dom Bosco, 

em meados da década de 1980. Esse “não falar” é compreendido como uma estratégia 

empreendida ao longo da constituição como arquivo que permite identificar o que pode (e 

o que não pode) ser lembrado. Neste caso, o silenciamento se expressa na inexistência de 

documentos do período e o tergiversar dos padres e funcionários do CSDP quando 

indagados sobre o assunto.  

O acesso a jornais da época e a preocupação em descrever o contexto de recepção 

do laboratório com base em fontes bibliográficas do período conduziram as buscas para a 

Biblioteca Municipal Baptista Caetano de Almeida. Criada em 1824 pelo comerciante que 

lhe dá nome, a biblioteca municipal de São João del-Rei foi a primeira biblioteca pública 

de Minas Gerais. Nela está disponibilizada grande parte da produção do Diário do 

Comércio, terceiro jornal diário da cidade publicado entre 1938 e 1964, importante 

divulgador das atividades salesianas em São João del-Rei e a produção de memorialistas 

são-joanenses (como Cintra (1963) e Viegas (1953)).  

 

2.3.3 A busca pelos aparelhos  

 

Desde a primeira publicação específica sobre o laboratório são-joanense 

(Albergaria, 2002), os aparelhos originais são citados e descritos. Narrativas sobre eles 

percorrem corredores e salas de aula do curso de psicologia. Há quem se lembre que eles 

estiveram em uma grande sala onde hoje há atividades do curso de letras ou que, 

provisoriamente, já desativados, ocuparam um vão de escada, a espera de espaço mais 

adequado. Na medida em que esta pesquisa caminhou, as fotos obtidas apontaram os 

ambientes ocupados pelos aparelhos e cenas de seu uso no passado. Fontes documentais 

escritas (Bandeira et al., 2009, Bomfim & Albergaria, 2007) ofereceram vagas indicações a 

respeito da localização deles.  

A inclusão dos aparelhos no arquivo desta pesquisa rompe com a tradição de uso 

exclusivo de fontes escritas para investigações históricas e se baseia na compreensão de 

que artefatos potencializam o entendimento da constituição das ciências como um 

fenômeno social (Granato, 2004, Vimieiro-Gomes & Braghini, 2013). Assim, tendo em 

vista as poucas pistas encontradas na memória oral e na literatura, realizei buscas dos 

aparelhos no prédio principal do Campus Dom Bosco. Elas se revelaram infrutíferas, o que 
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me levou a pôr em xeque a própria continuação dos aparelhos na instituição. Considerei 

que eles haviam sido dispersados como sucata durante alguma reforma nos prédios do 

Campus Dom Bosco ou que lhes tinha sido dado qualquer outro fim.  

Foram as conversas informais que auxiliaram a encontrar os aparelhos. As 

professores Maria Teresa Antunes Albergaria e Maria Amélia Cesari Quaglia, que já 

haviam se debruçado sobre o material em trabalhos anteriores (Albergaria, 2002, Bandeira 

et al., 2009), me asseguraram sua permanência na universidade. O contato via e-mail com a 

professora Marina de Bittencourt Bandeira, coordenadora do LAPSAM, me garantiu que 

os aparelhos estavam adequadamente acondicionados (envoltos em plásticos bolha e 

identificados com etiquetas) em uma das salas daquele laboratório e que o acesso a eles 

seria disponibilizado desde que resguardada a integridade dos objetos.  

Em agosto de 2013, a professora Marina de Bittencourt Bandeira franqueou o 

acesso aos aparelhos a mim e a minha orientadora. Ela própria nos levou a eles, de forma 

que nós três nos surpreendemos ao mesmo tempo. Os aparelhos não se encontravam nas 

condições esperadas, mas, pelo contrário, sem plástico bolha, cobertos de poeira, com a 

umidade e os insetos danificando instrumentos e papeis. A saleta exalava mofo e 

abandono. Difícil entrar nela. Impossível ficar nela por mais de cinco minutos. Outra 

conversa informal, dessa vez com Maria das Mercês Maia, funcionária responsável pela 

limpeza do LAPIP e do LAPSAM, esclareceu a situação: em 2012, fortes chuvas de verão, 

em período de férias, inundaram as salas no subsolo do LAPSAM. Os aparelhos foram 

recolhidos pelos funcionários que os retiraram do plástico bolha, os secaram ao sol e 

recolocaram na saleta, sem maiores proteções.  

Recolhi como pude, nessa primeira visita, manuais e livros de anotações produzidos 

durante os anos 1950. Mais tarde, os aparelhos e papeis foram higienizados por estagiárias 

do centro de documentação da universidade e, após acordo estabelecido entre este 

pesquisador, sua orientadora e a coordenadora do LAPSAM, todo o material foi transferido 

provisoriamente para a sala 2.12 do LAPIP onde aguarda alguns reparos indispensáveis, 

como tratamento contra os cupins que danificam as partes de madeira, a fim de ser 

disponibilizado para outras pesquisas e visitação no CDPHP/LAPIP.  

No momento, a ideia de restaurá-los foi abandonada em favor de conservá-los com 

as marcas do tempo e dos acidentes que lhes ocorreram. O padre salesiano João Modesti, 

que detinha o saber sobre os aparelhos do laboratório de Lorena e os mantinha em 
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condições adequadas de manuseio e visitação, faleceu em 2005. Os próprios aparelhos 

parecem ser agora resquícios de uma época que se foi.  

 

2.3.4 A constituição e a análise do arquivo  

 

O arquivo desta pesquisa é um conjunto heterogêneo de documentos selecionados 

no recorte temporal entre 1953 e 1971 e composto
23

 por: (a) cartas enviadas por Giacomo 

Lorenzini (de 1953 a 1959), nas quais é detalhado o processo de compra e instalação dos 

aparelhos italianos em São João del-Rei; (b) recortes de reportagens do Diário do 

Comércio nos anos 1950 e 1960; (c) fotografias do laboratório de psicologia e seus 

aparelhos feitas, possivelmente, em 1957; (d) os aparelhos remanescentes da compra e seus 

respectivos manuais; (e) notas de compras dos aparelhos; (f) o relatório “Cinco anos de 

atividades do IPP (1960-1964)”; (g) os livros de crônica, produzidos entre 1963 e 1969
24

; 

(h) relatórios e cartas enviadas, por exemplo, à direção da Campanha Nacional de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
25

 e ao deputado Tancredo de Almeida 

Neves; (i) o termo de convênio assinado entre a Secretaria de Estado de Educação de 

Minas Gerais (SEE-MG) e a Faculdade Dom Bosco, em 1965; (j) alguns laudos 

psicológicos produzidos pelos serviços do IPP; (k) comunicados pessoais e memorandos 

internos do IPP; (l) a carta enviada por Marysa Saboya em defesa da manutenção da 

Faculdade Dom Bosco em São João del-Rei, enviada em 1971. Para a descrição dos 

contextos de produção e recepção dos aparelhos, recorro a bibliografia especializada e a 

obra de memorialistas são-joanenses (Cintra, 1963, Viegas, 1953).  

O tratamento analítico do arquivo se pautou pela atenção constante em relação ao 

idioma (dentre os documentos selecionados, são encontrados textos em italiano, francês e 

espanhol) e à linguagem utilizados no documento, a fim de que não ocorresse uma 

compreensão anacrônica do passado. Essa compreensão é auxiliada pelas informações de 

seu contexto de produção e pelas sucessivas leituras realizadas.  

                                                           
23

 Ainda que não tenham sido foco desta investigação, o estudo acumulou fotografias de etapas da pesquisa e 

entrevistas realizadas com as seguintes pessoas: professor João Bosco de Castro Teixeira, ex-padre salesiano 

e primeiro diretor executivo da FUNREI, professora Maria Teresa Antunes Albergaria, formada em 

psicologia pela Faculdade Dom Bosco e atualmente docente do Departamento de Psicologia, e as senhoras 

Odila Apolônia de Oliveira Ferreira e Ana Eugênia Ferreira, que trabalharam como psicotécnicas no IPP.  
24

 Ressalto que o livro de crônica de 1966 não foi encontrado no CDPHP/LAPIP e no CSDP.  
25

 Esse órgão foi o precursor da atual Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior 

(Capes).  
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Tendo em vista os diversos elementos (como discursos, instituições, estruturas 

arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas e enunciados 

científicos) descritos por Foucault (1977/1994) como abarcados por um dispositivo, 

atentei-me ao modo como eles se manifestam (ou não) nos documentos investigados. A 

narrativa produzida e apresentada nos próximos capítulos busca descrever o contexto que 

permitiu a criação de um laboratório de psicologia no seio de uma faculdade católica 

mineira, as disposições do laboratório de psicologia nos espaços da instituição; as regras de 

funcionamento do laboratório e seu cotidiano; as medidas administrativas às quais estava 

submetido (os convênios assinados, a criação do ISPA e a tentativa de transferência para 

Brasília). 
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3 

LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA, produto exportação.  

PARTIDA: Turim, Itália. DESTINO: São João del-Rei, Brasil. 

 

Com o conceito de formação discursiva, Foucault (1969/2008) mostra a 

importância da descrição das condições sociais, econômicas, políticas e institucionais que 

possibilitaram a construção de um dispositivo ou de um discurso. O dispositivo não se 

constitui em um vazio histórico; pelo contrário, em sua historicidade, ele explicita as 

relações que estabelece com o contexto social de sua emergência (Agamben, 2014). Esse 

contexto favorece e obsta sua constituição. Nesse sentido, o pesquisador orientado pela 

postura arqueológica foucaultiana deve ter uma visão, simultaneamente, retrospectiva e 

prospectiva em relação ao objeto investigado: por um lado, ele identifica elementos 

contextuais que permitiram a constituição do dispositivo e, por outro, ele busca descrever 

as relações que se constituem a partir dele. Nesta pesquisa, em que o laboratório são-

joanense é o objeto investigado, lanço o olhar para o período anterior a esse dispositivo, a 

fim de identificar o contexto que permitiu sua constituição, e para o período que sucedeu a 

sua criação, para identificar o que ele possibilitou no que concerne à psicologia e as 

práticas psicológicas desenvolvidas em São João del-Rei.  

Agamben (2014) considera que os dispositivos produzem formas específicas de 

subjetivação, ou seja, concepções de sujeito são constituídas por um dispositivo. Nesse 

sentido, investigações posteriores poderão descrever as concepções específicas de sujeito e 

ciência psicológica empreendidas no laboratório são-joanense. Justifica-se o foco 

investigativo sobre os aparelhos que compuseram o laboratório, visto que eles permitem 

elucidar como o entrelaçamento de vários fios discursivos (oriundos da Igreja, da 

psicologia do período, da educação salesiana e da sociedade local) estruturou o dispositivo 

pesquisado. 

Considerando que os aparelhos foram importados de Turim, na Itália, que seus 

moldes foram os de instrumentos dos laboratórios europeus da época, que foram enviados 

para a Faculdade Dom Bosco, criada e dirigida por uma congregação católica dedicada à 

educação, descrevo seus contextos de produção e recepção. O contexto de produção é 

reconstituído pela descrição do surgimento da “psicologia experimental neoescolástica” e 

sua repercussão em universidades europeias. O contexto de recepção é caracterizado pelo 

cenário de São João del-Rei no período de criação do laboratório, a presença salesiana e o 
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ideal de modernidade da cidade mineira, sem perder de vista a descrição sobre a psicologia 

no Brasil realizada no primeiro capítulo.  

 

3.1 O contexto de partida: os documentos pontifícios e a “psicologia neoescolástica” 

 

Ao construir a genealogia do conceito de “dispositivo” na obra foucaultiana, 

Agamben (2014) aponta a importância de que ele seja compreendido em uma tripla 

perspectiva: o dispositivo tem um sentido militar, tecnológico e jurídico. Para o filósofo 

italiano, os diversos elementos de um dispositivo se organizam para executar um plano ou 

para cumprir determinada estratégia (aspecto militar); ele se estrutura como uma máquina, 

ou seja, seus componentes se arranjam para agir conforme certa ordem de funcionamento 

(aspecto tecnológico); e o dispositivo é regido por um conjunto de regulamentos e leis 

(aspecto jurídico). Ao evidenciar a característica jurídica de um dispositivo, Agamben 

mostra a importância da explicitação dos princípios normativos aos quais o dispositivo está 

submetido. A que regularidade o dispositivo está exposto?  

Levando em consideração que o laboratório investigado foi criado no seio de uma 

instituição de ensino superior católica, é necessária a descrição do discurso institucional 

que permitiu sua constituição. A principal voz desse discurso se expressa nos documentos 

papais (como encíclicas, constituições e exortações apostólicas), nos quais há 

sistematização e regulamentação do funcionamento e ação da Igreja na sociedade.  

Dentre essas publicações, a encíclica e a constituição apostólica são meios 

privilegiados de comunicação pontifícia e têm características bastante específicas. As 

constituições apostólicas se destinam à publicação do posicionamento e à regulamentação 

eclesiástica sobre questões relacionadas aos dogmas e às medidas disciplinares católicas. 

As encíclicas, frequentemente destinadas aos bispos e aos fieis sob sua responsabilidade 

oferecem orientações sobre a doutrina ordinária católica (usualmente relacionada a 

temáticas sociais). Com esses documentos, a Igreja delineia seu posicionamento frente às 

demandas sociais vividas no período, sem desprezar a tradição e os princípios teológicos 

sobre os quais a instituição se funda. O discurso produzido busca conjugar sua tradição em 

lidar com questões sociais a elementos da cultura temporal na qual está inserida (Gomes, 

2014, p.22).  

O final do século XIX foi marcado pela preocupação da Cúria Romana em mostrar 

seu posicionamento em relação à institucionalização das diversas ciências humanas, ao 
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avanço das ciências naturais (ambas ancoradas no positivismo) e à disputa econômica entre 

o liberalismo e o socialismo. Neste contexto, os pontificados ocorridos a partir do de Leão 

XIII (1810-1903), entre 1878 e 1903, foram importantes para o reposicionamento da Igreja 

diante dessas questões.  

Dentre os documentos publicados, destaco as encíclicas Aeternis Patris (1879) e 

Divini illius magistri (1929), dos papas Leão XIII e Pio XI (1857-1939), respectivamente, 

e a constituição apostólica Deus scientiarum Dominus (1931), de Pio XI. Esses 

documentos possibilitaram o surgimento de uma matriz de psicologia experimental que 

dialoga com o projeto de Wilhelm Wundt e se alinha ao magistério da Igreja. Esse modelo 

de psicologia passou a ser ensinada em faculdades católicas espalhadas ao redor do mundo 

e teve seu centro de difusão na Bélgica e na Itália (Piñeda, 2005b).  

 

3.1.1 A encíclica Aeternis Patris (1879) do papa Leão XIII  

 

A encíclica Aeternis Patris, promulgada em 4 de agosto de 1879, foi dedicada às 

mudanças pelas quais a sociedade passava durante o século XIX e mostrou a importância 

da filosofia neoescolástica
26

 nesse cenário. Esse documento, considerado marco do 

nascimento do neoescolasticismo como entidade autoconsciente e organizada, repercutiu 

no contexto acadêmico católico durante o século XX (Piñeda, 2005b, p.17).  

O pontificado de Leão XIII se caracterizou pela tentativa católica de construir 

novas relações com as instituições sociais. Na questão política, o papa determinou que a 

Igreja não deveria influenciar diretamente sobre a ação do Estado (Gomes, 2014, p.24). 

Esse novo posicionamento ecoou na ação pastoral das autoridades católicas, visto que a 

ação eclesiástica no mundo deveria acontecer por meio da ação de seus fieis. Em relação às 

mudanças científicas do período, Leão XIII ensinava que a Igreja não deveria se opor às 

conquistas científicas e tecnológicas da modernidade, mas colocar-se ao lado delas e 

auxiliar em seu desenvolvimento.  

Contudo, o incentivo pontifício ao avanço científico não representava um 

alinhamento ao pensamento (seja o liberal positivista ou o socialista) vigente no período. 

Leão XIII buscou o revigoramento da filosofia cristã construída por São Tomás de Aquino 

                                                           
26

 O termo neoescolástica (ou neotomismo) foi criado pelo cardeal católico Desiré Mercier, professor da 

Universidade de Louvain, em 1894, para definir a retomada da filosofia produzida durante o período 

medieval (escolástica cristã de São Tomás de Aquino, escola franciscana, orientações teóricas agostinianas e 

historiografia dessa filosofia) e sua renovação em relação aos problemas filosóficos do século XIX 

(Abbagnano, 2007).  
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(1225-1274) e a prescreveu como orientação para a formação de sacerdotes e pensadores 

católicos em resposta ao cenário de desvalorização do pensamento eclesiástico. A postura 

tomista de que o homem deve amar a verdade em si mesma e de que a fé nunca se opõe à 

verdade foi incitada como arcabouço para a construção de ciências no horizonte católico 

(Piñeda, 2005b, p.52). Desse modo, a Igreja definia os objetivos da educação católica e o 

funcionamento das instituições de ensino católicas, opondo-se ao dito processo de 

laicização da sociedade:  

Continuando a prática eclesiástica de buscar na tradição teológica o seu sentido 

de transcendência e permanência, Leão XIII ancorou sua luta contra o 

radicalismo do século XIX nos escritos de São Tomás de Aquino. Tal iniciativa 

representava o esforço em trazer a ciência para o domínio da fé, subordinando-a 

aos fundamentos teológicos [...] (Gomes, 2014, p.26).  

 

Publicada no mesmo ano de criação do laboratório de psicologia experimental da 

Universidade de Leipzig, a Aeternis Patris possibilitou que Désiré-Joseph Mercier (1851-

1926) planejasse a criação de um instituto para estudo de ciências naturais (e 

experimentais) para clérigos e leigos na Universidade de Louvain (Misiak, 1980). Essa 

universidade foi considerada um dos mais importantes centros de difusão do neotomismo – 

estando atrás apenas de Roma – onde eram empreendidos o aprofundamento de temas 

clássicos da filosofia cristã e a tentativa de alinhá-los às ciências institucionalizadas. 

Piñeda (2005b) afirma que:  

Embora pareça não haver relação aparente entre esses dois eventos, a fundação 

do laboratório psicológico [de Louvain] e a encíclica papal, é na Aeternis Patris 

que se poderá ver a razão que moveu os filósofos ao reconhecimento da nova 

psicologia experimental. Nesta mensagem, Leão XIII dirigiu a atenção ao 

progresso ocorrido nas ciências naturais e exortou os filósofos e teólogos 

católicos a notarem esse progresso e a avançarem com ele, não contra ele. [...] 

Não pode haver melhor convite do que esse para a aceitação e apreciação da 

psicologia científica que estava emergindo no momento em que essas palavras 

eram proferidas (Piñeda, 2005b, pp.52-53, tradução minha). 

 

Após a aprovação do projeto pelo papa Leão XIII, Mercier fundou o Instituto 

Superior de Filosofia (ou Escola São Tomás de Aquino) da Universidade de Louvain, em 

1894, do qual também foi o primeiro diretor (Misiak, 1980). Mercier, que estudou com 

Jean-Martin Charcot (1825-1893), na Sorbonne, buscava revalorizar os princípios tomistas 

em detrimento de positivismo enraizado nas universidades europeias e garantir a 

vanguarda católica no ensino superior. Nesse sentido, ele já havia criado o Laboratório de 

Psicologia Experimental da instituição, entre 1891 e 1892, onde eram realizadas pesquisas 

semelhantes às empreendidas em outros laboratórios europeus (Piñeda, 2005b). Esse foi o 

primeiro laboratório de psicologia experimental da Bélgica (Piñeda, 2005b).  
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Inicialmente, o laboratório foi dirigido pelo fisiologista Jean-François Heymans 

(1859-1932). O fato da direção do laboratório ser atribuída a um médico formado na 

tradição fisiológica europeia reforça que, embora ancorada no neotomismo, as instituições 

católicas se viam forçadas a imitar o modelo de outros centros respeitados naquele período. 

Heymans foi sucedido por um ex-aluno de Wundt na direção do laboratório belga, o 

cônego Armand Thiéry (1868-1955). Enviado a Leipzig por Mercier, Thiéry retornou a 

Louvain, em 1894, e passou a conduzir investigações nos moldes wundtianos, dedicando-

se a temas psicofísicos, psicofisiológicos e clínicos (Piñeda, 2005b). 

O Laboratório de Psicologia Experimental de Louvain foi dirigido também por 

outro aluno de Wundt, Albert Michotte (1881-1965). Michotte foi enviado por Mercier 

para estagiar com Wundt, em Leipzig, e com Oswald Külpe
27

, em Würzburg, entre 1905 e 

1908. Ao retornar da Alemanha, realizou pesquisas sobre sensação e, principalmente, 

percepção e criou instrumentos psicométricos. Influenciado pelas tentativas de aplicação 

da psicologia e considerando-a como ciência auxiliar da pedagogia, em 1923, Michotte 

criou a Escola de Pedagogia e Psicologia aplicada à Educação, anexa ao laboratório.  

Piñeda (2005a) denomina a psicologia produzida em instituições católicas e 

orientadas pelo neotomismo de “psicologia experimental neoescolástica”. Esse modelo de 

psicologia chegou a institutos alemães, franceses e italianos por meio de intercâmbios de 

acadêmicos com pesquisadores e religiosos desses países. Posteriormente, a formação de 

brasileiros, estadunidenses e canadenses nessas instituições permitiu a importação desse 

modelo para a América. As preocupações de Michotte e a apropriação dessa psicologia na 

Itália, por exemplo, favoreceram a aplicação da psicologia (em contextos como o 

educacional, de trabalho, clínico, pastoral e militar), e o surgimento da psicometria 

(Piñeda, 2005a).  

Outro exemplo é o Instituto Católico de Paris que foi o principal espaço de difusão 

do neoescolasticismo na França (Piñeda, 2005b). No Departamento de Psicologia desse 

instituto, fundado em 1875, foram oferecidos cursos de filosofia biológica, anatomia e 

fisiologia do sistema nervoso, neuropsiquiatria e psicologia comparada (Piñeda, 2005b). 

As questões pedagógicas também concorreram para seu desenvolvimento como mostra a 
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 Oswald Külpe (1862-1915) estudou no laboratório de psicologia da Universidade de Leipzig. Depois de 

graduado, tornou-se professor-assistente de Wundt e realizou uma série de experimentos laboratoriais sobre 

processos psicológicos básicos. Em 1894, aceitou o cargo de professor da Universidade de Würzburg, onde 

criou um laboratório de psicologia que, por receber diversos estudantes estrangeiros, passou a rivalizar com o 

wundtiano (Schultz & Schultz, 2005).  
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criação das cadeiras de “psicologia da criança” e “pedagogia experimental” no início do 

século XX e os cursos oferecidos por Émile Peillaube (1864-1934) (Piñeda, 2005b). 

 

3.1.2 A encíclica Divini illius magistri (1929) e a constituição apostólica Deus 

scientiarum Dominus (1931) do papa Pio XI 

 

O papa Pio XI também foi responsável pela publicação de documentos em que a 

Igreja buscava se posicionar diante das mudanças da sociedade. Considerado um pontífice 

erudito e interessado pelo campo científico, Pio XI, que havia sido assessor particular de 

Leão XIII durante seu pontificado, orientava os católicos à construção de uma sociedade 

totalmente cristã. Para tanto, produziu textos sobre doutrina social, matrimônio e educação.  

A encíclica Divini illius magistri, promulgada em 31 de dezembro de 1929, 

sistematizou a doutrina pedagógica católica. Nela, Pio XI determinou os papeis educativos 

da família, da Igreja e do Estado e apresentou a oposição da Igreja à laicidade e ao 

monopólio estatal na escolarização de crianças e jovens (Saviani, 2008). O documento 

determinou que, na tarefa educativa, se deve preservar o direito de precedência para a 

família e a Igreja, consideradas respectivamente instituições natural e sobrenatural, sobre 

o Estado (Saviani, 2008, p.257).  

No contexto brasileiro da década de 1930, essa encíclica foi fundamental para a 

argumentação católica contra as reformas propostas pelo movimento da Escola Nova. Os 

católicos defendiam que as decisões sobre a educação deveriam ficar, prioritariamente, a 

cargo da família e da Igreja, enquanto os escolanovistas buscavam resguardar o monopólio 

estatal e a laicidade das questões educacionais (Saviani, 2008). Os católicos argumentavam 

que a laicização das escolas e faculdades contrariava a vocação cristã brasileira. A criação 

de instituições universitárias próprias, cujo modelo era a citada Universidade de Louvain, 

foi uma das estratégias encontradas pelos católicos brasileiros para difundir seus valores e 

responder à necessidade de escolarização da população do país (Saviani, 2008).  

Após dois anos de trabalhos, em 24 de maio de 1931, o papa Pio XI promulgou 

também a constituição apostólica Deus scientiarum Dominus, na qual apresentou a 

importância do estudo do método experimental para a formação de sacerdotes. A 

constituição apostólica definiu os objetivos da formação superior dos religiosos e 

sistematizou as disciplinas ensinadas nas faculdades eclesiásticas (Bea, 1943).  
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As disciplinas oferecidas foram organizadas em três categorias: (a) as principais, 

fundamentais para a formação dos sacerdotes, como História da Filosofia e Filosofia 

Escolástica; (b) as auxiliares à formação básica dos sacerdotes, dentre as quais: Física, 

Química e Psicologia Experimental; e (c) conteúdos complementares para o 

aperfeiçoamento no domínio do método científico. Segundo Bea (1943), essa 

reorganização das disciplinas – principalmente, a introdução dos conteúdos auxiliares – 

ocasionou a substituição do método escolástico (caracterizado pelo uso do latim e das 

repetições para o aprendizado de ciências especulativas) pelo método enciclopédico 

(calcado na erudição e no estudo das ciências positivas). A Igreja buscava formar 

religiosos e professores de sólida formação dogmática, especialistas em filosofia 

neoescolástica e capazes de dialogar com o conhecimento científico produzido no período 

(Bea, 1943).  

Assim como a Divini illius magistri, a constituição apostólica repercutiu no Brasil. 

Para Lourenço Filho (1955/2004), a obrigatoriedade do estudo de psicologia experimental 

complementava a formação metafísica dos sacerdotes e servia, por exemplo, de arcabouço 

teórico-metodológico para as práticas pedagógicas realizadas nas instituições católicas. A 

aplicação ao campo educacional foi uma das principais vias de institucionalização da 

psicologia no país e, nesse cenário, as congregações católicas cumpriram importante papel 

(Antunes, 2012). Lourenço Filho (1955/2004) afirma que:  

No campo filosófico, é a sacerdotes que se devem no Brasil os primeiros 

trabalhos de Psicologia. Também lhes cabe a primazia em variados temas de 

Filosofia Social. Com relação à introdução dos métodos experimentais, 

mantiveram-se, porém, em atitude de reserva, por muito tempo, após o que 

passaram a apresentar valiosa contribuição. Todas as reservas deveriam 

realmente desaparecer com a contribuição Deus scientiarum Dominus pela qual 

o papa Pio XI, estabeleceu nova legislação e programa para as faculdades 

pontifícias em todo o mundo, sobretudo depois da legislação jesuítica de ensino, 

expedida em 1941, a qual prescreve o ensino obrigatório da Psicologia 

Experimental no curso de Filosofia, como complemento aos estudos metafísico e 

como base da Pedagogia (Lourenço Filho, 1955/2004, p.92).  

 

A conjuntura gerada pelos documentos pontifícios e os estudos empreendidos na 

Universidade de Louvain possibilitou a difusão internacional do paradigma neotomista e o 

desenvolvimento da psicologia experimental neoescolástica. O foco do ensino superior 

oferecido nas instituições católicas – para religiosos, sacerdotes e leigos – estava mantido 

na formação filosófica e dogmática e se ampliava para o conhecimento científico 

produzido no período.  
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Considerando que a tradição da psicologia experimental neoescolástica chegou ao 

Brasil devido à ação dos salesianos, que enviavam aspirantes e sacerdotes à Itália para se 

especializarem em psicologia e pedagogia, descrevo o cenário da psicologia italiana. Nele 

se destacam a Universidade do Sagrado Coração, em Milão, e o Pontifício Ateneu 

Salesiano, em Turim, e as figuras de Agostino Gemelli e Giacomo Lorenzini. 

 

3.2 A “psicologia experimental neoescolástica” nas universidades católicas da Itália 

 

Na Itália, o século XIX foi marcado pela unificação de suas regiões em um Estado 

autônomo e pelos debates políticos sobre sua organização social, inclusive com 

participação da Igreja. A ação eclesiástica é historicamente importante na Itália, uma vez 

que a sede católica se situava em seu território e, no período pré-unificação, possuía 

grandes extensões de terra. Dessa forma, as ações tomadas pela Cúria Romana repercutiam 

na sociedade italiana e vice-versa; um exemplo disso é a citada encíclica papal acerca do 

papel da ciência na construção de uma sociedade cristã.   

No âmbito da psicologia, o período se caracterizou pela institucionalização dessa 

ciência mediante a criação de laboratórios e de intercâmbios acadêmicos, tal como 

acontecia em outros países europeus (Foschi, Giannone, & Giuliani, 2013). Os 

pressupostos do pensamento positivista se propagavam entre os cientistas e os filósofos 

italianos e geravam respostas às demandas de uma psicologia “útil” a escolas, ao trabalho e 

ao direito originadas da industrialização do país (Foschi et al., 2013). A institucionalização 

da psicologia na Itália também esteve ligada ao trabalho de psiquiatras convocados a 

determinar medidas para identificação dos processos mentais ditos normais e patológicos 

(Foschi et al., 2013).  

Sob influência de trabalhos realizados, principalmente, na Alemanha e na Bélgica, 

os psicólogos experimentais italianos construíram instrumentos para medir a velocidade e 

duração dos pensamentos em mentes normais e adoecidas e para investigar os correlatos 

fisiológicos das emoções (Foschi et al., 2013, p.24, tradução minha). Em função das 

demandas sociais, criaram testes mentais para serem aplicados em escolas, cortes judiciais, 

locais de trabalho e manicômios (Foschi et al., 2013).  

Um dos principais representantes da tradição fisiológica alemã na psicologia 

experimental italiana foi Federico Kiesow (1858-1940). Nascido na Alemanha, Kiesow foi 

assistente do laboratório de Leipzig, a partir de 1891, e realizou pesquisas sobre a 
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gustação. Por sugestão do próprio Wundt, em 1894, foi para Itália, onde foi assistente de 

Angelo Mosso
28

 (1846-1910) no Laboratório de Fisiologia da Universidade de Turim. Os 

trabalhos com Mosso possibilitaram o acesso a diversos instrumentos psicológicos: 

[…] Assim, teve a oportunidade de conhecer os instrumentos técnicos utilizados 

por Mosso, em particular o pletismógrafo (cujo fim era o estudo dos movimentos 

dos vasos sanguíneos por meio do registro de sua variação de volume) e o 

esfigmomanômetro (que delineava o traçado da pulsação na artéria mediante 

uma compressão externa exercida sobre a superfície de uma extremidade do 

corpo, geralmente o antebraço), os quais ele usou sistematicamente após o 

período em Leipzig (Aspi, 2014, tradução minha). 

 

Kiesow foi professor de Psicologia Geral do Instituto de Psicologia da 

Universidade de Turim, a partir de 1901, período em que conduziu estudos sobre a 

sensibilidade cutânea em regiões do corpo utilizando o estesiômetro – como fazia Ernst 

Heinrich Weber (1795-1878), em 1850, em Leipzig (Marhaba, 2003, Schultz & Schultz, 

2005). Segundo Marhaba (2003), Kiesow também se interessou pelo estudo do tempo de 

reação, da velocidade de condução do impulso nervoso e pelos fenômenos óticos (em 

especial, a visão estereoscópica, os movimentos oculares e as diferenças de campo na visão 

monocular e binocular). Para este trabalho, a figura de Federico Kiesow é relevante 

também por ter sido professor de um dos principais nomes da psicologia experimental 

neoescolástica, Agostino Gemelli (Marhaba, 2003).  

A literatura descreve Gemelli como uma figura múltipla: autor de artigos 

influenciados pelo socialismo; frade franciscano; influente professor de psicologia; 

membro da Força Aérea Italiana e intelectual enérgico e vigoroso (Foschi et al., 2013, 

Marhaba, 2003, Piñeda, 2005b). Os momentos iniciais do trabalho de Gemelli foram 

marcados pela influência do socialismo e pela atividade política (Piñeda, 2005b). Nesse 

período, frequentava a Biblioteca Ambrosiana de Milão, onde conheceu e se tornou amigo 

de intelectuais católicos – dentre eles, o monsenhor Achille Ratti que, posteriormente, se 

tornou o papa Pio XI – que influenciaram em sua decisão de se tornar frade franciscano. 

Piñeda (2005b) considera que a influência dos católicos, as preocupações filosóficas e a 

insatisfação com a ciência de orientação marxista fizeram que Gemelli buscasse 
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 Angelo Mosso (1846-1910) estudou Medicina na Universidade de Turim (1864-1870) e foi assistente em 

laboratórios italianos de fisiologia experimental. Estagiou no laboratório de Karl Ludwig, em Leipzig, e de 

Jean-Martin Charcot, em Paris. Fundou a revista “Arquivos italianos de biologia”. Interessado nas relações 

entre fisiologia e psicologia experimental, estudou o funcionamento cerebral, os problemas educacionais e os 

fenômenos do medo e cansaço e idealizou diversos aparelhos, como o pletismógrafo, esfigmomanômetro, 

pneumógrafo, ergógrafo e quimógrafo (Aspi, 2014, tradução minha).  
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fundamentar seu pensamento em diversas perspectivas (do materialismo ao realismo, 

passando pelo idealismo).  

Os primeiros contatos de Gemelli com a psicologia experimental foram 

estabelecidos por Federico Kiesow, seu professor na Universidade de Turim. Ao obter o 

título de doutor em Filosofia, em 1911, Gemelli se tornou o principal herdeiro italiano da 

tradição psicológica ligada aos trabalhos wundtianos (Foschi et al., 2013, Piñeda, 2005b). 

Sob o ponto de vista temático, Gemelli se preocupou de maneira especial com a percepção:  

[...] A percepção – segundo Gemelli – sempre se dá com uma finalidade: o 

sujeito percebe porque tem necessidade de certo conhecimento, porque pela 

percepção pode se apropriar de um objeto e satisfazer uma necessidade. Gemelli 

encontrou também o mesmo princípio dinâmico no seu estudo sobre o exercício 

e a aprendizagem: os animais e os homens devem ter um motivo para aprender, 

motivo esse relacionado com suas necessidades biológicas ou psíquicas. A mera 

repetição não tem por efeito a aprendizagem. É o fim que guia e organiza a 

aprendizagem. Posteriormente, ele trata os problemas relativos à natureza da 

percepção, à percepção de forma, ao movimento e espaço, à localização de sons, 

às ilusões, etc. (Piñeda, 2005b, pp.40, tradução minha).  

 

Sob orientações do papa Bento XV (1854-1922) e auxiliado pelo cardeal Achille 

Ratti, em 1921, Gemelli fundou a Universidade do Sagrado Coração de Milão, da qual foi 

reitor desde a fundação até 1959, ano de sua morte (Foschi et al., 2013). Nessa instituição, 

o franciscano criou, dirigiu e foi professor do Laboratório de Psicologia Experimental, 

onde eram dados os primeiros passos em direção à psicologia aplicada na Itália (Marhaba, 

2003, Piñeda, 2005b). Considerado referência para os experimentalistas neotomistas e um 

dos principais centros de formação do período fascista
29

, no laboratório milanês eram 

realizadas investigações sobre temas diversos, como emoções e sentimentos, 

caracteriologia, sensações e percepções, processos eletroacústicos da linguagem, 

psicologia comparada, psicofisiologia e psicologia aplicada (Foschi et al., 2013).  

Para Marhaba (2003), Gemelli buscava empreender debates teóricos com as 

matrizes psicológicas que lhe eram contemporâneas – a psicanálise freudiana, o 

comportamentalismo e a psicologia da Gestalt, por exemplo – mas, para ele, a única 

maneira de estabelecer uma psicologia científica era o neotomismo. Com vistas à aplicação 

da psicologia aos processos educativos, Gemelli estudou o desenvolvimento psíquico da 

criança e do adolescente e teorizou sobre a seleção vocacional e a orientação profissional. 

Segundo Piñeda (2005b, p.56.), para ele, a insistência não somente sobre a análise das 
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 Foram encontrados poucos trabalhos (Foschi et al., 2012, Sinatra, 2007) sobre as relações entre a 

psicologia experimental e o período fascista. Investigações posteriores poderão esclarecer esse fenômeno e 

ampliar a compreensão deste estudo.  
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aptidões e habilidades individuais, mas também sobre o diagnóstico da personalidade, 

interesses e necessidades, foi o programa para a orientação de jovens.  

Embora menos frequentes na literatura encontrada, Giacomo Lorenzini e o 

Pontifício Ateneu Salesiano de Turim também são relevantes para a psicologia 

experimental neoescolástica italiana. A história dessa instituição remonta à criação da 

Escola Superior Rebaudengo para formação de aspirantes salesianos, em 1913. Essa 

instituição foi fechada durante a Primeira Guerra Mundial e reaberta, em 1936, com cursos 

de Filosofia e Pedagogia, no Instituto Salesiano Rebaudengo, e de Teologia, na Casa della 

Crocetta, em Turim. Em 1938, o reitor-mor da Congregação Salesiana, o padre Pietro 

Ricaldone (1870-1951), criou o Instituto de Psicologia, onde se realizavam cursos de 

orientação escolar e profissional a partir de um laboratório especializado em questões 

psicopedagógicas (Marhaba, 2003). 

A criação desse instituto foi uma resposta à constituição apostólica Deus 

scientiarum Dominus e possibilitou o crescimento no número de salesianos com formação 

universitária. A instituição tinha como objetivos: (a) valorizar e difundir os princípios da 

pedagogia cristã, (b) evidenciar o senso psicológico e formativo do patrono da 

Congregação Salesiana, São Francisco de Sales, (c) aplicar o sistema de ideias pedagógicas 

de João Bosco. A direção desse instituto foi confiada a Lorenzini:  

Na Universidade Salesiana de Turim, também ocorreram importantes 

desenvolvimentos no campo da psicologia ao redor do Instituto de Psicologia 

Experimental que os padres salesianos criaram em 1938. Ali, se destacou a 

figura do sacerdote Giacomo Lorenzini, um de seus organizadores e primeiro 

diretor. O principal objetivo deste instituto era oferecer as últimas descobertas 

em todos os campos da psicologia experimental aos estudantes de filosofia e 

teologia e abrir um espaço de investigações que se foi desenvolvendo 

especialmente na psicologia vocacional e no campo dos testes atitudinais 

(Piñeda, 2005b, pp.36-37, tradução minha).  

 

De acordo com Ferraz (2014), o laboratório milanês foi criado nos moldes do 

existente na Universidade do Sagrado Coração, dirigido por Gemelli. O franciscano havia 

sido professor de Lorenzini em um curso de especialização em psicologia oferecido 

naquela universidade. Nesse curso, Gemelli incentivava o esforço de dar conotação 

científica às práticas pedagógicas e psicológicas realizadas na Itália (Ferraz, 2014).  

Os serviços oferecidos no laboratório foram organizados no Centro Salesiano de 

Orientação, criado em 1948, e a partir do qual eram realizadas mostras de orientação 

profissional realizadas nos colégios salesianos. Esse centro foi dirigido pelo psicólogo e 

salesiano Mario Viglietti (1921-2007). Com a transferência do Pontifício Ateneu Salesiano 
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para Roma, em 1958, as atividades de orientação foram reunidas no “Serviço de 

Orientação e Aconselhamento Escolar” e se tornou o protótipo dos centros de formação 

salesiana. A partir de 1962, sob a direção de Lorenzini começou o “Serviço de 

aconselhamento psicológico, clínica e orientação vocacional”.  

A figura de Lorenzini foi fundamental para a entrada da matriz neoescolástica de 

psicologia experimental no Brasil durante a década de 1950, uma vez que ele esteve 

diretamente envolvido com a criação de laboratórios em São Paulo, Lorena e São João del-

Rei. Azevedo e Guedes (2011) narram o acordo estabelecido entre o monsenhor Emílio 

José Salim (1903-1968), à época reitor da Universidade Católica de Campinas, e Lorenzini 

a fim de enviar o médico Enzo Azzi para a criação de um laboratório na Universidade 

Católica de São Paulo, em 1951. Nesse mesmo ano, Lorenzini esteve em São Paulo para 

visitar as instalações da nova instituição e proferiu conferências com o salesiano Carlos 

Leôncio da Silva (1887-1969) e o professor Émile Planchard (Azevedo & Guedes, 2011).  

Outros trabalhos (como os de Brandão (2006) e Ferraz (2014)) detalham a ação de 

Lorenzini em favor da importação de um laboratório pela Faculdade Salesiana de Lorena. 

Esse processo também pode ser descrito com base na documentação encontrada no acervo 

são-joanense.  

 

3.3 O contexto de recepção 

 

O contexto de recepção dos aparelhos importados da Itália corresponde ao local de 

chegada e ao “ambiente discursivo” de apropriação do modelo de psicologia científica. A 

descrição desse contexto é feita em dois eixos: (a) a presença da Congregação Salesiana no 

Brasil, em especial, em São João del-Rei e (b) a dinâmica da sociedade são-joanense na 

primeira metade do século XX (seu anseio de modernização e de vanguarda).  

 

3.3.1 A presença salesiana no Brasil  

 

A literatura encontrada acerca da presença salesiana no Brasil (Azzi, 1983, 1986, 

2003) é frequentemente produzida a partir da própria congregação. Esse fato a torna 

bastante rica em relação às fontes de análise utilizadas e frágil em relação à criticidade das 

narrativas. Os trabalhos tendem a ser laudatórios à ação dos salesianos no país e, poucas 

vezes, levam em consideração a conjuntura econômica e os limites de sua atuação, por 



67 

 

exemplo. A escolha teórico-metodológica deste trabalho suscita a necessidade de descrever 

o contexto socioeconômico e o cenário institucional da Igreja católica no país por ocasião 

da chegada da congregação.  

As décadas anteriores à chegada dos salesianos ao Brasil, em 1883, foram marcadas 

por mudanças econômicas e sociais no país, uma vez que a produção de cana-de-açúcar em 

declínio (no Nordeste brasileiro) era substituída pela monocultura de café (na região 

Centro Sul). A alteração do eixo econômico para a região sudeste favoreceu a liderança 

política das oligarquias agrárias paulistas e mineiras e o aproveitamento do contingente de 

mão de obra resultante do esgotamento do Ciclo do Ouro em Minas Gerais (Saviani, 2008). 

O cenário de modernização do país se expressava pela chegada de imigrantes europeus 

(especialmente, italianos) e a criação da malha ferroviária nacional e gerava demandas pela 

escolarização adequada dos brasileiros (Saviani, 2008). Os debates acerca da abolição da 

escravatura, da proclamação da República e da necessidade de industrialização do país se 

tornavam cada vez mais frequentes (Saviani, 2008).  

Os primeiros salesianos instalados no país atendiam aos pedidos do episcopado 

brasileiro favoráveis à reforma de Igreja local (Azzi, 1983). A vinda da Congregação 

Salesiana foi negociada pelo bispo do Rio de Janeiro, dom Pedro Maria de Lacerda (1830-

1890), e visava o alinhamento da Igreja brasileira à Santa Sé. A aproximação do clero 

brasileiro à Cúria Romana buscava pôr fim ao regime de padroado, em que os católicos 

deveriam obedecer, primeiramente, ao chefe do Estado brasileiro e, posteriormente, ao 

papa. A submissão à autoridade papal e as características vanguardistas da congregação 

(como a inserção no campo produtivo, mediante a criação de escolas agrícolas e liceus de 

artes e ofícios) agradavam ao episcopado brasileiro e às lideranças políticas e econômicas 

contrárias ao Império. Após o pedido realizado ao fundador da congregação e o 

consentimento papal, os religiosos se instalaram no país em 1883, em Niterói, sob direção 

de dom Luís Lasagna
30

 (1850-1895), inspetor salesiano para Uruguai e Brasil.  

Segundo Azzi (1983), os primeiros salesianos no país tinham perspectivas 

missionária e política bastante definidas. Sob o ponto de vista da ação pastoral, os 

religiosos se responsabilizariam pela cristianização dos povos indígenas e pela assistência 

católica aos imigrantes italianos; politicamente, favoreceriam o alinhamento da Igreja 
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 Luís Lasagna (1850-1895) foi o bispo salesiano escolhido para a fundação da ação da congregação na 

América Latina. Esteve primeiramente no Uruguai, vindo para o Brasil, em 1883. Faleceu em acidente 

ferroviário em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante uma viagem de visita a cidades mineiras.  
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brasileira ao papa e atuariam na qualificação de mão de obra para o processo de 

industrialização (Azzi, 1983).  

As primeiras atividades oferecidas pelos salesianos foram a criação de oratórios 

festivos (para crianças e jovens pobres), de escolas e liceus (para a classe urbana e 

industrial), que supriram demandas de organização do sistema educacional brasileiro na 

transição entre os séculos XIX e XX (Azzi, 1983). Essas ações corroboram a afirmação de 

Saviani (2008) sobre o favorecimento do processo de urbanização e industrialização do 

país pelas congregações católicas, mediante a oferta de formação técnica para a mão de 

obra industrial, no momento em que os educadores católicos buscavam recobrar espaço 

perdido após a proclamação da República.  

As orientações pontifícias de aprimoramento da formação de sacerdotes e o perfil 

urbano da população brasileira nas primeiras décadas do século passado fizeram com que 

os salesianos canalizassem os recursos financeiros da congregação para a ampliação de 

seus colégios e a criação de faculdades para a formação superior de religiosos:  

[...] Quando, após a revolução de 1930, houve um aceleramento no 

desenvolvimento industrial do país, e a mão de obra especializada passou a se 

constituir uma necessidade urgente, esse espaço vazio na formação profissional 

das classes operárias passou a ser ocupado em grande parte pela fundação de 

estabelecimentos do SENAI e do SENAC nos diversos centros urbanos [...] 

(Azzi, 1983, p.86).  

 

A presença salesiana em Minas Gerais, particularmente em São João del-Rei, é 

exemplo desse cenário. A instalação dos salesianos na cidade mineira remonta aos projetos 

entregues à congregação por representantes são-joanenses, de Caxambu e de Cachoeira do 

Campo, distrito de Ouro Preto, em 1890 (Azzi, 1986). No mesmo ano, essas localidades 

receberam visitas de dom José Cagliero (1838-1926), responsável pela obra salesiana no 

país, a fim de avaliar os benefícios oferecidos e as possibilidades de acomodação dos 

religiosos. Naquele momento, todos os pedidos foram negados. 

Negociações posteriores possibilitaram a construção da primeira sede mineira em 

Cachoeira do Campo, em 1893, sob a orientação de dom Luís Lasagna (Azzi, 1986). A 

morte acidental do inspetor impediu a visita que seria realizada em São João del-Rei, com 

vistas à expansão dos trabalhos da congregação, em 1896. Esse atraso foi superado 

somente em 1939 (Gaio Sobrinho, 2000).  

 

3.3.2 Estação de destino: a barroca e moderna São João del-Rei 
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A sociedade são-joanense no momento da chegada dos salesianos apresentava 

características bastante peculiares: São João del-Rei, que havia sido um dos principais 

centros urbanos formados durante o Ciclo do Ouro e representante da arte barroca, buscava 

restabelecer seu prestígio. O declínio da exploração de recursos naturais da região e a 

ascensão de cidades como Juiz de Fora e Barbacena diminuíram o raio de influência são-

joanense e fizeram com que a cidade buscasse um novo perfil urbano e econômico nas 

primeiras décadas do século passado (Flôres, 2007, Tavares, 2011). Naquele momento, o 

imaginário social que permeava as relações sociais estabelecidas na cidade reproduziam os 

ideais de modernidade, de progresso e de vanguarda bastante comuns nas primeiras 

décadas da República.  

Nesse período, a elite econômica são-joanense, herdeira da produção aurífera e 

financiadora da produção rural, passou a canalizar esforços e a financiar a criação de 

indústrias (principalmente, no setor têxtil) e a reorganização urbanística da cidade, com 

vistas a recobrar seu papel de destaque como centro comercial e financeiro na região do 

Campo das Vertentes e Zona da Mata (Tavares, 2011). A criação de fábricas e indústrias 

era motivo de orgulho da população, uma vez que manifestava a prosperidade de São João 

del-Rei, servindo também como sinal de distinção e projeção da cidade entre as mais 

desenvolvidas do estado (Tavares, 2011, p.3). Com base em jornal da época, Gaio 

Sobrinho (1997) afirma que a diversidade industrial alavancou a economia são-joanense:  

[...] dentre as indústrias exploradas na cidade, encontram-se: 2 fábricas de 

tecidos com 9540 fusos - 252 teares e 600 operários; 2 outras montando-se com 

magnífico aparelhamento, denominados, tecelagem São João Bosco e Fiação 

Tecelagem Mattozinhos; 3 fábricas de meias; 5 fábricas de móveis; 3 fábricas de 

maças alimentícias; 3 fábricas de balas e caramelos; 2 fábricas de bebidas [...] 2 

fábricas de malas e arreios de sola; fábricas de artefactos de ferro. Fábricas 

ainda: de banho; calçados; sabão; biscoitos; ladrilhos; gelo; colchões; manteiga 

[...] (Gaio Sobrinho, 1997, p.16).  

 

O otimismo comercial e as necessidades advindas do revigoramento local 

possibilitaram intervenções urbanísticas a partir da década de 1920, intensificadas entre 

1930 e 1940 (Gaio Sobrinho, 1997). Tavares (2011, 2013) revela que mudanças urbanas 

(como construção de ruas, avenidas e praças, calçamento e construção de galerias pluviais) 

realizadas pelos governos municipais se amparavam em propostas higienistas e sanitaristas 

de tornar a cidade organizada, asséptica e livre de endemias. Por meio do embelezamento e 

modernização da paisagem urbana, o ideário de racionalização e cientifização da sociedade 

era divulgado para a população são-joanense:  

[...] No contexto local, é possível perceber a junção deste postulado [o de 

reorganização urbana] como certa leitura do positivismo de Augusto Comte. Tal 
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imbricação resulta na ideia de que as “disfunções urbanas” devem ser corrigidas, 

a partir da utilização de critérios científicos e racionais, porque denotam 

conforto, vida higiênica e progresso. Aliás, a crença depositada nos valores 

cientificistas como sinal de bem-estar e felicidade constitui-se num dos pilares de 

afirmação do republicanismo juntamente com os discursos de modernidade. 

Nessa perspectiva, ser moderno e civilizado implica em participar do progresso 

da ciência e das inovações tecnológicas (Tavares, 2011, p.16).  

 

Sob o ponto de vista político, a modernização da cidade levou à criação da 

Associação Comercial e Industrial de São João del-Rei (ACI del-Rei) em 1903, na qual se 

congregavam comerciantes, industriais, autoridades municipais e eclesiásticas, intelectuais 

e representantes dos setores médios da população. Essa associação buscava estabelecer os 

critérios de desenvolvimento econômico do município e as ações a serem efetivadas para 

que ele pudesse ser atingido a contento.  

Dentre as diversas realizações da ACI del Rei, destaco a criação do Diário do 

Comércio, jornal que dinamizou a sociedade local e possibilitou a criação de um 

imaginário sobre a cidade e suas diversas instituições. Tavares (2011) identificou que as 

informações veiculadas nesse jornal buscavam vincular a imagem de São João del-Rei às 

noções de modernidade e progresso, sustentados pelo higienismo e desenvolvimento 

industrial:  

São João del-Rei é então retratada entre os cronistas pelos epítetos de “nova”, 

“tenra”, “bela”, “encantadora”, “culta”, “formosa”, “elegante” etc., ou seja, a 

partir de feições antropomórficas de uma mulher que permanece sempre jovem. 

Nas narrativas, São João del-Rei adquire os títulos de Princesa do Oeste, 

Formosa Odalisca, Cidade Ideal e Cidade ultra-civilizada que se distingue das 

demais cidades coloniais justamente pelos seus atributos de “moça” que “não 

parou no tempo”. Destarte, a dimensão imaginária da cidade é reiteradamente 

explorada na imprensa (Tavares, 2011, p.7).  

 

Essas modificações sofridas pela sociedade são-joanense alteraram o perfil 

demográfico e cultural da cidade. Com base em dados do Anuário de Municípios, Tavares 

(2012) mostra que, em 1940, a cidade tinha 45.335 habitantes e, em 1950, chegava a 

51.600 habitantes. A construção de salas de concerto e salões de baile e a realização de 

peças teatrais e saraus eram bastante frequentes e inseriram a cidade no circuito cultural do 

país (Flôres, 2007). As movimentações financeiras, o volume populacional e a importância 

política colocavam São João del-Rei, mais uma vez, entre as principais cidades mineiras, 

como Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia (Arruda, 2005a).  



71 

 

Sobre o plano educativo, Gaio Sobrinho (2000) afirma que a ação de quatro 

estabelecimentos de ensino (o Colégio Nossa Senhora das Dores
31

, o Ginásio Santo 

Antônio
32

, o Instituto Padre Machado
33

 e o Colégio São João) confirmava a superioridade 

cultural de São João del-Rei. Duas outras instituições se destacavam no panorama da 

educação em São João del-Rei: o Liceu de Artes e Ofícios e a Escola Agrícola Padre 

Sacramento (Gaio Sobrinho, 2000).  

O liceu foi fundado pelo franciscano Cândido Wroomans (1868-1937) em 13 de 

maio de 1923 como escola profissionalizante (Gaio Sobrinho, 2000). Já a escola agrícola 

foi criada por Antônio Carlos Ribeiro de Andrada (1870-1946), governador de Minas 

Gerais entre 1926 e 1930, em 1929, em uma fazenda nas margens da cidade, para o ensino 

de técnicas agrícolas para a mão de obra rural e para jovens são-joanenses (Viegas, 1953).  

 

3.3.3 Do Colégio São João à Faculdade Dom Bosco: a ação salesiana na educação são-

joanense  

 

Embora as primeiras negociações para a instalação de salesianos em São João del-

Rei tenham ocorrido a partir de 1890, a chegada da congregação à cidade aconteceu 

somente em 19 de dezembro de 1939, inserida no projeto de recrutamento vocacional 

idealizado pelo inspetor Orlando Chaves (1900-1981), que enviou os padres Francisco 

Gonçalves de Oliveira (1911-1947) e Sidrach Vallarino (1877-1969) (Azzi, 2003). Eles 

deveriam construir o primeiro aspirantado mineiro, onde seria oferecida a escolarização e a 

instrução religiosa básicas para que os jovens pudessem continuar sua formação 

seminarística em Lavrinhas, no interior paulista (Azzi, 2003). Os padres Francisco e 
                                                           
31

 O Colégio Nossa Senhora das Dores foi fundado pelas religiosas vicentinas, apoiadas pelo são-joanense 

José Rodrigues da Costa, em 06 de janeiro de 1898. Com a criação da escola, as freiras ampliaram sua ação 

na cidade, uma vez que já dirigiam a Santa Casa de Misericórdia. Inicialmente, o colégio atendia 

exclusivamente o público feminino e oferecia formação primária, ginasial, secundária e o Curso Normal em 

regime de internato, semi-internato e externato (Arruda, 2011). Hoje, o Colégio funciona como escola dos 

ensinos infantil, fundamental e médio.  
32

 A partir de 1909, a escola primária criada por frades franciscanos (em 1904) passou a funcionar como o 

Ginásio Santo Antônio. Nele, em regime de internato e externato, havia um centro de formação propedêutica 

de religiosos e uma escola regular. O Ginásio rivalizava com o Instituto Padre Machado. Seu internato foi 

fechado após incêndio em 1968 e a última turma do externato se formou em 1972. Após seu fechamento, o 

prédio do Ginásio foi adquirido pelo governo de Minas Gerais e cedido ao município para a instalação da 

Faculdade de Engenharia Industrial. Atualmente, o antigo prédio sedia o Campus Santo Antônio da UFSJ 

(Gaio Sobrinho, 2000).  
33 O Instituto Padre Machado foi fundado em 25 de janeiro de 1921, pelo professor Antônio de Lara Resende, 

no regime de internato e externato. Foi o pioneiro na criação de classes ginasiais mistas em São João del-Rei, 

em 1932. Devido a crise financeira, o Instituto foi transferido para Belo Horizonte, no início dos anos 1940, e 

vendido para os padres barnabitas, em 1950 (Gaio Sobrinho, 2000). Hoje, funciona como escola e faculdade 

em Belo Horizonte.  
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Sidrach contaram ainda com o apoio do arcebispo de Mariana
34

, o salesiano dom Helvécio 

Gomes de Oliveira (1876-1960) (Azzi, 2003).  

Os salesianos atendiam ao pedido de industriais e de lideranças políticas locais, 

como o prefeito José Nascimento Teixeira (1875-1943), a fim de auxiliar na organização 

do sistema escolar local (Gaio Sobrinho, 2000). Para tanto, os religiosos receberam o 

prédio onde funcionava o antigo liceu franciscano e criaram o Colégio São João, 

inaugurado em 31 de janeiro de 1940. Eles organizaram os oratórios festivos “São João”, 

“São Caetano” e “Santa Teresinha” em bairros periféricos para atender as crianças e jovens 

pobres (Viegas, 1953). Em 1943, a Escola Agrícola Padre Sacramento foi entregue aos 

salesianos que a dirigiram até 1973, quando a instituição foi fechada devido a crises 

financeiras (Gaio Sobrinho, 2000).  

O crescimento da obra salesiana na cidade demandou a construção de uma nova 

sede para o Colégio São João, em 1941. A construção demorou dois anos contou com o 

apoio do prefeito Antônio das Chagas Viegas (1881-1969). Após a reinauguração em sua 

nova sede, em 1943, o Colégio São João passou a receber rapazes aspirantes ao sacerdócio 

da cidade e da região, continuou a oferecer cursos e realizar práticas assistenciais segundo 

a perspectiva católica.  

Tendo em vista as necessidades de formação para os clérigos, em 25 de fevereiro de 

1948, a direção da congregação criou o Instituto de Filosofia e Pedagogia para oferecer 

conteúdos universitários para os aspirantes e professores do ensino secundário da região 

(Gaio Sobrinho, 2000, Viegas, 1953). O primeiro diretor desse instituto foi o padre José 

Vieira de Vasconcellos. Assim, os salesianos ampliavam sua ação na cidade, mantinham a 

escola de formação básica e as atividades assistenciais para a juventude local e as de 

recrutamento vocacional.  

No início dos anos 1950, decisões da Inspetoria Salesiana Dom Bosco levaram à 

transformação do Instituto de Filosofia e Pedagogia em uma faculdade aberta a leigos e 

não-católicos, a Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras. Essa faculdade foi a 

primeira instituição são-joanense de ensino superior e foi reconhecida pelo decreto 

presidencial n° 34.392/53, assinado por Getúlio Vargas. A instalação oficial da faculdade 

foi marcada pela aula inaugural do padre Irineu Leopoldino de Souza (1921-2004) e do 

deputado Tancredo Neves (1910-1985) (Cintra, 1963, Gaio Sobrinho, 2000).  

                                                           
34

 Até 1960, os católicos de São João del-Rei estavam sob jurisdição da Arquidiocese de Mariana.  
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Os primeiros cursos oferecidos na Faculdade Dom Bosco foram os de Línguas 

Neolatinas e Anglo-germânicas e Pedagogia (a partir de 1953), de Ciências (a partir de 

1971) e de Psicologia (reconhecido em 1972) (Vale et al., 2005). A compra dos aparelhos 

para os laboratórios de psicologia e de físico-química auxiliou na criação de um contexto 

favorável para o reconhecimento desses cursos, tal como apresentado no próximo capítulo. 
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4 

DESCREVENDO UM LABORATÓRIO:  

aparelhos, espaços e redes 

 

Neste capítulo, analiso o arquivo estabelecido para esta pesquisa e construo uma 

narrativa que descreve o laboratório de psicologia da Faculdade Dom Bosco, entre 1953 e 

1971. Com base nas leituras dessa documentação, construo a narrativa sobre o dispositivo 

investigado, atento às diferentes definições de “laboratório” adotadas, aos seus 

antecedentes e processo de instalação. Descrevo os aparelhos que o compuseram, os 

espaços ocupados e a rotina de seu funcionamento, incluindo ofertas de serviços e questões 

político-financeiras.  

 

4.1 A coreografia das denominações 

 

A genealogia das denominações pelas quais o dispositivo em estudo foi tratado 

favorece a descrição das transformações que ele sofreu ao longo do período investigado. 

Dentre as diferentes designações que lhe foram atribuídas, as mais frequentes são: 

“laboratório de psicologia experimental”, “laboratório de pedagogia experimental”, 

“laboratório de psicologia”, “Instituto de Psicologia e Pedagogia” e “Instituto Sanjoanense 

de Psicologia Aplicada” (ISPA). O surgimento de uma nova nomeação aparece ligado à 

alteração acadêmica ou institucional do dispositivo e à atribuição de uma nova função para 

ele. Por exemplo, o dispositivo foi renomeado por ocasião da criação do IPP pelo padre 

Geraldo Servo, em 1959, e com a mudança de sigla para ISPA, entre 1965 e 1967, após a 

assinatura de convênio entre a Faculdade Dom Bosco e a Secretaria de Estado de Educação 

de Minas Gerais, por exemplo. Observo que a nomeação ora é dada pela própria equipe 

interna ao dispositivo (em correspondências internas e em relatórios encaminhados a 

órgãos governamentais ou religiosos), ora são observadores externos, repórteres ou 

visitantes (como professores, políticos ou avaliadores), que o descrevem e nomeiam.  

Nas correspondências produzidas durante a década de 1950, o laboratório é 

definido estritamente como o espaço físico onde os aparelhos importados da Itália estão 

dispostos e são utilizados. Evidencio que há um esforço em caracterizá-lo como ambiente 

onde são realizadas pesquisas de psicologia experimental e onde se reflete acerca das 

possibilidades de aplicação desse campo de conhecimento aos problemas ditos 
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psicopedagógicos identificados em escolares são-joanenses. Mas não foram encontrados 

relatórios de pesquisa produzidos pela equipe do laboratório, apenas menções a alguns 

estudos que apresento adiante.  

Os termos que definem o laboratório passam a sofrer variações em 1958, a partir da 

chegada do padre Geraldo Servo. Nesse momento, “laboratório de psicologia 

experimental”, “laboratório de psicologia” e “Instituto de Psicologia e Pedagogia” passam 

a ser utilizados como sinônimos, sendo que gradativamente, a perspectiva de tomar o 

dispositivo como espaço de aplicação da psicologia se sobrepõe às outras evidenciadas nos 

primeiros anos. O laboratório são-joanense passa a ser compreendido como prestador de 

serviços à comunidade, legitimado por sua origem experimental, como apontam os 

seguintes fragmentos de discurso:  

O laboratório de psicologia, entendido como “conjunto do equipamento 

científico” de que dispomos, é verdadeiramente uma glória para a Faculdade. 

Compreende uma seção de “psicologia aplicada” com os testes de papel e lápis 

[...]. Apresenta outra seção de “psicologia experimental” com numerosos 

aparelhos [...] (IPP – Cinco anos de atividades, 1965, p.34).  

 

[...] Um segundo importante setor do “laboratório” contém o material de testes 

para diversos tipos de diagnóstico já acenados: nível mental, análise da 

inteligência, análise do tipo temperamental, análise dos mecanismos profundos. 

Embora muito bem fornecidos, com as mais variadas técnicas, devido ao 

limitado número de psicólogos apenas conseguimos utilizar 55 testes [...] (IPP – 

Cinco anos de atividades, 1965, p.40).  

 

O laboratório é apresentado como lugar de silêncio, de respeito e de discrição que 

garantem condições adequadas para o exercício da clínica e pesquisa psicológicas. É 

ambiente de recolhimento e organização, de disciplina, leitura e estudo. É espaço onde 

convivem e dialogam profissionais de diferentes formações universitárias (como 

pedagogos, professores e psicotécnicas) e perspectivas teóricas, que se congregam para o 

atendimento da população pobre. No laboratório, a circulação de pessoas é controlada e o 

anonimato dos atendidos é garantido.  

Vozes internas imaginam um interlocutor externo a enaltecer tanto o papel 

científico quanto político-econômico do laboratório. Para elas, a prestação de serviços 

oferecida pelo laboratório o coloca na mesma condição de outras tantas instituições 

brasileiras, mas os aparelhos que compõem sua seção experimental são exclusivos. O 

laboratório é um dos maiores atrativos da Faculdade e, atualmente, até da cidade, sob o 

ponto de vista turístico (IPP – Cinco anos de atividades, 1965, p.7); é verdadeiramente 

uma glória para a faculdade (p.34). Essa imagem de modernidade, de originalidade e de 
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importância turística constitui a figura da autoridade e saber dos salesianos no que 

concerne à psicologia e à educação.  

 

4.2 Antecedentes e processo de compra e instalação  

 

A análise do arquivo mostra a preocupação dos salesianos em registrar fatos e 

eventos realizados pela congregação e em documentar sua ação em São João del-Rei. 

Dessa forma, os documentos produzidos na rotina interna do instituto eram arquivados e 

ocorria a produção de relatórios e o registro no livro de crônicas. O relatório “Instituto de 

Psicologia e Pedagogia – Cinco anos de atividades”, escrito em 1965, evidencia esse 

esforço memorialístico ao produzir uma narrativa do instituto entre 1960 e 1964.  

O reconhecimento da Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, em 

1953, é registrado como a concretização do projeto inconfidente de criar uma universidade 

na cidade (IPP – Cinco anos de atividades, 1965). O Instituto de Filosofia e Pedagogia que 

deu origem à FDB é mencionado como o primeiro estabelecimento de ensino superior são-

joanense e como o principal centro de formação universitária de aspirantes e padres 

salesianos do Centro Sul brasileiro. O reconhecimento desse instituto como faculdade 

permitiu também que mulheres e não-católicos tivessem acesso à formação superior, sem 

precisar partir para outras cidades.  

No arquivo, são apresentados como fatos a boa recepção dos salesianos em São 

João del-Rei, sua utilidade e o carinho que lhes era conferido pela comunidade local. Essa 

construção imaginária era partilhada – talvez tenha sido principiada – pelo apoio da elite 

político-econômica local, haja visto o enaltecimento da presença salesiana publicada no 

Diário do Comércio, principal meio de comunicação da ACI del-Rei. É bastante provável 

que as relações entre os salesianos e o importante político são-joanense Tancredo Neves 

tenham favorecido a criação da FDB. O então deputado federal pelo PSD e liderança 

política nacional do período esteve presente na aula inaugural
35

 da instituição, em 09 de 

março de 1954, e recebeu visitas da direção da instituição para negociações políticas e 

financeiras durante a década de 1960.  

Considerando que as atividades educativas salesianas eram compreendidas como 

ações pastorais, a criação da faculdade é expressa, no arquivo, como ampliação da 

presença missionária dos religiosos no Campo das Vertentes. Nesse sentido, a instituição 

                                                           
35

 Ver figuras A16 e A 17.  
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atendia à necessidade de formar academicamente os membros da congregação e buscava 

solucionar a problemática psicopedagógica, típica do interior mineiro (IPP – Cinco anos 

de atividades, 1965, p.5). Para isso, o Colégio São João passou a funcionar como escola de 

aplicação, onde os estudantes cumpriam estágios e aprendiam a agir de forma 

contextualizada em relação à população local. Assim, no discurso institucional, alega-se 

que:  

[...] Ficou então bem situada a função e mensagem da Faculdade Dom Bosco: 

identificar-se com o meio, analisar os problemas todos que este interior 

apresenta, dar ênfase especial à educação, procurar soluções através da pesquisa, 

testar sua validade através da aplicação, divulgar uma coisa e outra através do 

ensino (IPP – Cinco anos de atividades, 1965, p.5).  

 

Outro elemento do cenário institucional de compra da aparelhagem italiana, que se 

evidencia no arquivo, é a preocupação dos salesianos em se manterem cientificamente 

atualizados e em diálogo com as vanguardas universitárias. Essa preocupação se fundava 

na compreensão de que a análise científica produz soluções adequadas para problemas 

sociais. Nesse caso, um projeto científico de psicologia ofereceria respostas adequadas 

para os problemas psicopedagógicos encontrados entre as crianças são-joanenses.  

Os valores institucionais, o interesse da congregação pelo “fato educativo”, em 

seus diferentes aspectos: filosófico, psicológico, histórico, social, biológico e teológico e o 

apoio da comunidade local favoreciam a negociação para a compra da aparelhagem italiana 

(IPP – Cinco anos de atividades, 1965, p.4). O laboratório é, assim, apresentado como 

elemento para melhoria dos serviços educacionais oferecidos pelos salesianos em São João 

del-Rei. 

Ainda que alguns autores (como Bomfim e Albergaria (2004) e Brandão (2001a)) 

considerem o laboratório como marco inaugural da psicologia em São João del-Rei, 

evidencio a existência de registros de que “psicologia” era disciplina ensinada pelo 

professor José Augusto França Fiúza
36

 (1928-), no Instituto de Filosofia e Pedagogia, antes 

da importação do laboratório. A documentação mostra Fiúza como o responsável pela 

preparação do espaço de instalação e funcionamento do laboratório e pela oferta de cursos 

que buscavam construir uma mentalidade experimental nos estudantes. O padre José 

                                                           
36

 José Augusto França Fiúza se graduou em Filosofia (1951), especializando-se em Psicologia (1952), no 

Pontifício Ateneu Salesiano de Turim, onde foi orientado por Giacomo Lorenzini. Foi o primeiro professor 

de Psicologia e Psicologia Educacional do Instituto de Filosofia e Pedagogia. As informações biográficas 

encontradas o descrevem como um professor de formação especialmente experimental e didática e como um 

dos responsáveis pela montagem do laboratório de psicologia experimental (IPP – Cinco anos de atividades, 

1965, p.19). 
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Rosário Vaccaro (1914-2008) também auxiliou na preparação da chegada dos aparelhos, 

realizando observações e propondo modificações nas práticas pedagógicas do Colégio São 

João:  

[...] Em seu [da FDB] primeiro ano de funcionamento, 1954, padre J. R. Vaccaro 

desenvolveu brilhantemente temas de psicologia educacional”, ministrando aulas 

e conferências, fazendo observações de campo e sugerindo renovações 

pedagógicas no colégio de aplicação. O setor de “psicologia” ocupado e 

dinamizado por seu titular, José Augusto França Fiúza, concentrou suas atenções 

no preparo dos locais e da mentalidade experimental dos alunos para acolherem 

o esperado Laboratório de psicologia [...] (IPP – Cinco anos de atividades, 1965, 

p.5). 

 

O arquivo mostra ainda os padres Alcides Lanna (1891-1977)
37

, primeiro diretor da 

FDB, e Irineu Leopoldino de Souza, liderança nacional dos salesianos, como os 

idealizadores da compra. Orientados por Giacomo Lorenzini, os padres Ralfy Mendes de 

Oliveira
38

 (1917-2008) e João Modesti, que estudavam Pedagogia e Psicologia no 

Pontifício Ateneu Salesiano de Turim e se especializavam na utilização de aparelhos, 

foram os responsáveis técnicos e executores da compra. Na faculdade, o material foi 

recebido por José Augusto França Fiúza.  

O processo de compra dos aparelhos se iniciou tão logo a Faculdade Dom Bosco foi 

reconhecida por decreto presidencial. Em correspondência ao padre Alcides Lanna, 

Giacomo Lorenzini assumiu o compromisso de preparar o laboratório de psicologia são-

joanense. Esse foi o terceiro laboratório brasileiro organizado pelo professor italiano, haja 

vista o envio da aparelhagem do laboratório da Universidade Católica de São Paulo – 

visitada por Lorenzini em 1951, acompanhado pelo salesiano Carlos Leôncio da Silva e 

pelo professor Émile Planchard – e a preparação, auxiliada pelo padre João Modesti, do 

material enviado para a Faculdade Salesiana de Lorena (Azevedo & Guedes, 2011, Ferraz, 

2014). Ao aceitar o pedido são-joanense, Lorenzini escreveu39: 

                                                           
37

 Alcides Lanna Cotta (1891-1977) se tornou salesiano em 1911. Estudou Teologia no Uruguai e trabalhou 

na região do Quadrilátero Ferrífero Mineiro. Foi diretor de casas salesianas em Ponte Nova e Cachoeira do 

Campo. Primeiro inspetor da Inspetoria São João Bosco, depois diretor no Rio de Janeiro e Uberlândia.  
38

 Ralfy Mendes de Oliveira (1917-2008), entre 1951 e 1952, foi professor de Psicologia no Instituto de 

Filosofia e Pedagogia. Em 1954, graduou-se em Pedagogia pelo Pontifício Ateneu Salesiano, em Turim. Em 

1955, retornou à Faculdade Dom Bosco, onde participou da instalação do laboratório de psicologia e criou 

um coral infantil.  
39

 Os excertos das correspondências em italiano serão apresentados em notas de rodapé: [...] Ricordo sempre 

con riconoscenza la cordialità fraterna e l'amabilità che mi è stata usata nel mio breve soggiorno in Brasile. È 

perciò per me un dolce dovere oltre ché un ambito onore assumermi l'incarico della preparazione dell'Istituto 

di Psicologia di S. João del Rey. Farò nello stesso modo seguito per l'Univers. Catt. di S. Paulo con Mons. 

Salim e per Lorena con Pe. Leoncio. Provvederei gli stessi strumenti che sto or provvendo per Lorena (il cui 

Laboratorio di Psicologia riuscirà migliore di quella dell'Univ. Catt. di S. Paulo) e spero di far anche di 

meglio [...]. 
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[...] Recordo-me sempre com gratidão a fraterna cordialidade e a amabilidade 

com que fui tratado na minha breve estada no Brasil. É, pois, para mim um 

alegre dever, além de uma honra assumir a tarefa de preparação do Instituto de 

Psicologia de São João del-Rei. Farei do mesmo modo seguido para a 

Universidade Católica de São Paulo, com monsenhor Salim, e para Lorena, com 

padre Leôncio. Providenciarei os mesmos instrumentos que agora estou 

providenciando para Lorena (cujo Laboratório de Psicologia será melhor do que 

aquele da Universidade Católica de São Paulo) e espero fazê-lo ainda melhor [...] 

(Correspondência de Giacomo Lorenzini para Alcides Lanna, 22 de novembro de 

1953, tradução minha). 

 

As correspondências tratativas da importação dos aparelhos permitem entrever 

ainda a construção de outros argumentos que sustentaram o funcionamento do laboratório. 

Por um lado, as faculdades salesianas são caracterizadas como ambientes cientificamente 

atualizados e que buscam estar bem equipados e habilitados nos diversos campos de 

conhecimento, a fim de melhor cumprir sua missão. No caso são-joanense, esse argumento 

justificou a compra de material para os laboratórios de Ciências Naturais e de Línguas, 

criados na década de 1950. Por outro, Giacomo Lorenzini estabelece comparações entre 

diversos laboratórios de psicologia e enaltece o são-joanense (antes mesmo que ele fosse 

montado) como superior a todos aqueles que ele organizou para instituições brasileiras. 

Essa figura de autoridade é utilizada em correspondências administrativas enviadas pelo 

IPP, a fim de conseguir recursos para reformas físicas e pagamento de salários da equipe 

do laboratório.  

Os laboratórios são-joanenses (de psicologia, de línguas e de ciências naturais) 

evidenciam a preocupação da congregação de promover ampla formação acadêmica para 

seus alunos. Nesse sentido, os estudos de Música, Literatura, Línguas Estrangeiras e 

Ciências faziam parte da grade curricular da instituição e geravam a necessidade de criação 

de espaços e atividades específicos. Na FDB, o Laboratório de Línguas é descrito como 

ambiente para a realização de exames de prontidão para aprendizagem de idiomas, por 

exemplo. Inicialmente, esse laboratório dividiu salas e material com o laboratório de 

psicologia investigado. O Laboratório de Ciências Naturais foi comprado com auxílio de 

Giacomo Lorenzini, que encaminhou catálogos de instrumentos de Física para padre 

Alcides Lanna, em 1954, e era utilizado em cursos de graduação na instituição.  

O aspecto financeiro surge como fundamental na compra do equipamento italiano, 

pois as dificuldades encontradas no envio de dinheiro para a Itália impediram o 

cumprimento do acordo estabelecido entre Lorenzini e Lanna de que os aparelhos seriam 

enviados para o país, sob os cuidados de João Modesti, em julho de 1954. O primeiro 
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aparelho havia sido providenciado em dezembro de 1953, mas a soma para quitação do 

laboratório (6.210.000,00 liras italianas ou 10.000 dólares) chegou a Turim somente em 

meados de 1954. Embora insuficiente, essa quantia permitiu o pagamento de parte da 

encomenda e ficou estabelecido que os aparelhos seriam trazidos pelo padre Ralfy Mendes 

de Oliveira, em novembro de 1954: 

[...] Padre Ralfy de Oliveira voltará ao Brasil nas primeiras semanas do próximo 

novembro (me parece que no navio Toscanelli) e levará consigo uma parte das 

caixas contendo os aparelhos e os livros. Não me é possível ter tudo pronto no 

momento de sua partida; o material restante enviarei mais tarde, com algum 

salesiano que vá ao Brasil. Padre Ralfy atualmente está trabalhando para 

preparar a Faculdade de Psicologia e está exercitando-se no uso dos aparelhos
40

. 

[...] (Correspondência de Giacomo Lorenzini para Alcides Lanna, 22 de 

setembro de 1954, tradução minha). 

 

Em outra correspondência, Lorenzini garante que a primeira remessa de aparelhos e 

livros foi distribuída em várias embarcações (dentre elas, o navio Loyde Honduras) e partiu 

de Gênova, em 24 de novembro de 1954, sob os cuidados dos padres Carlos Leôncio da 

Silva, Ralfy Mendes de Oliveira e Virgínio Fistarol (1910-2001). Após esse envio, 

Lorenzini perdeu contato com os salesianos que traziam os aparelhos e entrou em contato 

com padre Irineu de Souza para obter informações sobre a encomenda. Já no Brasil, os 

problemas na tramitação alfandegária dificultaram a liberação dos aparelhos e fizeram com 

que o laboratório fosse instalado na FDB somente no segundo semestre de 1955.  

Além da questão financeira, a utilização efetiva dos aparelhos também preocupava 

Lorenzini. Para ele, padre Ralfy Mendes deveria ser apenas o portador do equipamento 

para a instituição, visto que ele foi indicado para o setor de Pedagogia da FDB, se dedicava 

à música e à literatura e não contava com a mentalidade prática para fazer experiências 

(Correspondência de Giacomo Lorenzini para Alcides Lanna, 22 de setembro de 1954, 

tradução minha). O laboratório gerou despesas consideráveis para a FDB e foi adquirido 

sem que houvesse um salesiano responsável por seu manuseio adequado.  

Entretanto, a direção do laboratório foi assumida por padre Ralfy Mendes tão logo 

ocorreu a instalação da aparelhagem na faculdade. A aula inaugural foi dedicada às 

Dificuldades e limites da experimentação em Pedagogia (IPP – Cinco anos de atividades, 

1965, p.5). A temática dessa aula mostra o caráter aplicado atribuído ao modelo de 

                                                           
40

 [...] P. Ralfy de Oliveira tornerà in Brasile nelle prime settimane del prossimo Novembre (mi pare con la 

nave Toscanelli) e porterà con sé una parte delle casse continenti gli apparecchi e i libri. Non mi é possibilie 

avere tutto pronto alla sua partenza; il materiale rimanente lo farò spedire più tardi, con qualche Salesiano 

che viene in Brasile. P. Ralfy attualmente sta lavorando per prepararsi a far scuola di Psicologia e sta 

esercitandose nell'uso degli apparecchi.  
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psicologia experimental do qual o laboratório são-joanense era expressão. Ressalto 

também que os membros da FDB não conferiam à ciência psicológica a resposta para todos 

os problemas pedagógicos; pelo contrário, já no momento da aula inaugural, eles refletem 

sobre as barreiras da experimentação (psicológica) no campo educacional e tomam o 

laboratório como exemplo do movimento de aplicação da psicologia aos problemas 

educacionais.  

O laboratório foi dirigido por padre Ralfy Mendes até a chegada de padre Geraldo 

Servo, considerado responsável pela estruturação dos serviços psicológicos da faculdade. 

Em 1958, esse religioso chegou a São João del-Rei para assumir a direção do laboratório, 

após temporada de estágios em Turim. Dentre os argumentos construídos para a criação do 

Instituto de Psicologia e Pedagogia, Servo destacou a existência da aparelhagem importada 

que poderia ser efetivamente utilizada. Para ele, havia  

[...] necessidade de coordenar os diversos programas de psicologia, ministrados 

nos diferentes cursos, necessidade de controlar e especializar a crescente equipe 

de psicólogos e psicotécnicos, iniciar outros alunos na aplicação e na pesquisa, 

tornar o rico e moderno laboratório mais aproveitado e produtivo. [...] o “atual 

equipamento científico de que dispomos, poderia absorver uma centena de 

trabalhadores intelectuais, para aproveitar de todos em todos os setores 

possíveis” (IPP – Cinco anos de atividades, 1965, p.10). 

 

Quais aparelhos foram trazidos da Itália e como foram utilizados na faculdade 

salesiana? Na próxima seção, apresento a análise dos manuais dos instrumentos e dos 

livros de crônicas a fim de elucidar essas questões.  

 

4.3 Os aparelhos e suas funções 

 

As primeiras listas
41

 de aparelhos enviadas por Giacomo Lorenzini dão conta de 

que foram adquiridos aproximadamente cinquenta aparelhos para o laboratório são-

joanense. As buscas realizadas nos centros de documentação que visitei pessoalmente não 

foram suficientes
42

 para o levantamento de informações sobre o conjunto de aparelhos 

listados e, considerando o tempo dispensado para esta pesquisa, seria necessária uma 

investigação exclusiva sobre essa aparelhagem. Reafirmo que este trabalho focaliza os 

instrumentos encontrados no LAPSAM e busca compreendê-los à luz do contexto 

                                                           
41

 Conferir figuras G5 e G7.  
42

 Além daquelas realizadas nos centros de documentação que visitei, fiz buscas nos sites dos Archivi Storici 

della Psicologia Italiana (http://www.aspi.unimib.it/), da Universidade de Milão-Bicocca, e do Musée Albert 

Michotte de la Psychologie Expérimentale (http://www.uclouvain.be/musee-michotte.html), da Universidade 

Católica de Louvain, onde estão disponíveis informações que auxiliaram na identificação dos aparelhos.  

http://www.aspi.unimib.it/
http://www.uclouvain.be/musee-michotte.html
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discursivo em que foram selecionados e recebidos. Considero que a inexistência de 

informações mais completas sobre os aparelhos no arquivo investigado põe em xeque a 

real aquisição desses aparelhos e, caso eles tenham sido adquiridos, mostra o silenciamento 

em que foram postos ao longo da história da Faculdade Dom Bosco.  

A análise dos manuais indica que os instrumentos foram produzidos principalmente 

por empresas da Itália
43

, da França
44

 e da Suíça
45

 e são exemplares clássicos do modelo 

psicofisiológico europeu da transição entre os séculos XIX e XX. Os aparelhos foram 

inventados entre as décadas de 1890 e 1940. Sua procedência foi utilizada como garantia 

de qualidade da atividade educacional na faculdade e inseria o laboratório são-joanense em 

uma rede de instituições com ramificações no Brasil (laboratórios da Faculdade Salesiana 

de Lorena e da Universidade Católica de São Paulo) e na Europa:  

Os nossos aparelhos copiam modêlos espalhados pelas diversas universidades e 

centros europeus, dentre os quais lembro: Istituto de Psicologia di Milano 

(Gemelli), Instituto Superiore di Pedagogia di Torino (Lorenzini-Viglietti), 

Institut Jean-Jacques Rousseau (Piéron-Piaget), Institut de Psychologie de 

Louvain (Michotte-Fauville), Institut Catholique de Paris (Naville), além de 

Lausanne (Carrard), Bruxelles (Christiaens), Liège (Pasquasy), Berlim (Moede), 

Petersburgo (Netchaieff), Budapest (Mnemômetro de Ranschburg), Valença 

(tacodômetro de Mira), Basileia, (relógios de Jacquet) (IPP – Cinco anos de 

atividades, 1965, p.34).  

 

A memória criada a respeito da origem dos aparelhos busca inseri-los na tradição 

dos principais centros de psicologia dirigidos pela Igreja Católica (como os centros 

salesianos de Turim e de Milão e os institutos de Louvain e de Paris) e colocá-los em 

sintonia com o que era produzido em instituições dedicadas ao estudo do desenvolvimento 

infantil, como o Instituto Jean-Jacques Rousseau
46

. Esse fato mostra a atenção da direção 

do laboratório em relação ao saber psicológico produzido naqueles anos. Há ainda um 

esforço argumentativo da equipe em salientar que a parte do aparelhamento destinado à 

psicologia experimental e ao estudo de habilidades manuais é o que há de mais 

                                                           
43

 Os Laboratori Apparecchi Scientifici Medici (LASM), o Istituto Missionario Rebaudengo (centro de 

formação teológica de salesianos), em Turim, e o Istituto Sacro Cuore, em Milão. Segundo correspondência 

de Giacomo Lorenzini a Geraldo Servo de 1959, os LASM construíram os aparelhos dos laboratórios 

salesianos de Lorena, de Bauru e de Santiago (no Chile) e participaram da negociação para a montagem do 

laboratório de Brasília.  
44

 Os aparelhos franceses foram feitos pela Dufour Instruments, sociedade especializada na concepção, 

fabricação e comercialização de material psicotécnico, fundada em 1949, em Paris. Essa empresa continua 

em funcionamento.  
45

 Não foram encontradas informações sobre a empresa Jaquet (ou Jacquet), responsável pelos instrumentos 

de origem suíça.  
46

 O Instituto Jean-Jacques Rousseau (ou École des Sciences de l'Éducation) foi criado em 1912, por Édouard 

Claparède (1873-1940), como centro de pesquisa e difusão de conhecimento em Pedagogia e Psicologia da 

infância. Dentre seus diretores, há nomes como os de Jean Piaget (1896-1980), Pierre Bovet (1878-1965) e 

Adolphe Ferrière (1879-1960).  
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interessante e raro no Brasil e na América Latina (IPP – Cinco anos de atividades, 1965, 

p.35). 

A psicologia experimental alemã no final do século XIX está representada por 

aparelhos como o mnemômetro e o souricière. Por um lado, o mnemômetro foi criado pelo 

húngaro Pál Ranschburg
47

, nos anos de 1890, baseado no esquema técnico do 

taquistoscópio e nas provas de memorização realizadas por Hermann Ebbinghaus, George 

Müller Elias e Alfons Pilzecker (Aspi, 2014, tradução minha). Esse instrumento representa 

a possibilidade de uma psicologia experimental dedicada aos processos psíquicos 

superiores, visto que Ebbinghaus
48

 foi o primeiro pesquisador alemão a realizar 

experimentos sobre a memória e a aprendizagem. Por outro, o souricière, inventado por 

Walther Moede
49

 durante a década de 1920, avalia a coordenação visual-motora e a 

aprendizagem do examinando.  

A inclusão da produção belga no dispositivo investigado se expressa pelo 

estereômetro batoscópio. Esse aparelho, criado por Albert Michotte na Universidade de 

Louvain, mostra o caráter aplicado que a psicologia experimental passou a ter nas 

primeiras décadas do século XX, uma vez que ele servia à seleção profissional e à 

psicologia industrial ao determinar a capacidade visual do indivíduo. 

A tradição italiana também se inscreve no laboratório são-joanense, uma vez que 

seu ergógrafo se baseia nos princípios de concepção do modelo criado por Angelo Mosso, 

em Turim. O aparelho mede a resistência e a fatigabilidade musculares durante a atividade 

física e gera um relatório (o ergograma), a partir do qual é possível descrever traços 

caracteriológicos do examinando. O pressuposto de que aspectos fisiológicos e 

psicológicos se relacionavam foi recorrente em instituições italianas e repercutiu na 

formação de Mosso graças aos estágios realizados em laboratórios de fisiologia e 

psicofisiologia na Alemanha e França. Sobre o papel de Mosso nesse cenário: 

Mosso é ainda o idealizador de vários instrumentos, concebidos especialmente 

para seus estudos e experimentos: do plestimógrafo, usado para medir a variação 

do volume dos membros em relação ao fluxo sanguíneo e a variação do fluxo 

sanguíneo em relação ao pensamento e a emoção; do pneumógrafo, que registra 

os movimentos respiratórios do tórax, do esfigmomanômetro, que mede a 

pressão arterial; do ergógrafo, empregado para medir o trabalho e a fadiga 

                                                           
47

 Pál Ranschburg (1870-1945) estudou Medicina na Universidade de Budapeste e estagiou no laboratório de 

Wundt. Em 1899, fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental da Hungria (Kiss, 1987).  
48

 Opondo-se a Wundt, para quem não era possível realizar experimentos sobre processos psíquicos 

superiores, Hermann Ebbinghaus tornou-se o primeiro psicólogo a pesquisar experimentalmente a 

aprendizagem e a memória (Schultz & Schultz, 2005, p.92).  
49

 Walther Moede (1888-1958) estudou Filosofia e Psicologia em Strasbourg e Berlim. Realizou estágios no 

laboratório de Wundt, em Leipzig, e, posteriormente, dedicou-se à Psicologia Industrial (Van Strien, 1998).  
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musculares. Além disso, é o primeiro na Itália a registrar, graças a uma 

aparelhagem especial, os fenômenos biológicos em sua transformação temporal, 

obtendo linhas experimentais, graças ao quimógrafo de Karl Ludwig (Aspi, 

2014, tradução e grifos meus). 

 

A apropriação do conhecimento produzido na Europa possibilitou a adaptação do 

aparelho de imagem especular pela equipe do laboratório. Ele é descrito como modêlo do 

laboratório da Faculdade Dom Bosco, copiado, porém do tipo francês (IPP – Cinco anos 

de atividades, 1965, p.39). Assim, o laboratório de psicologia se apropria de – e, em certos 

momentos, recria – um projeto de psicologia (de tradição experimental e fisiológica) de 

modo a adaptá-lo à compreensão e resolução de problemas educativos no contexto são-

joanense.  

Nos seus registros, os instrumentos aparecem organizados em onze categorias 

segundo a função para a qual foram criados: (a) aparelhos de uso geral, como gravadores, 

amplificadores e projetores; (b) aparelhos registradores e medidores (eletroquimógrafo); 

(c) aparelhos auxiliares e medidores (metrônomo); (d) aparelhos para exame de vista 

(campímetro de Landelt, fotoestesiômetro e estereômetro batoscópio de Michotte); (e) 

aparelhos para exame de outros sentidos (audiômetro, eletrogravímetro, ergógrafo e 

dinamômetro); (f) estudos da percepção (mnemômetro de Ranschburg, otômetro de 

Blumenfeld, taquistoscópio manual de Netchaieff e aparelho de tempo de reação simples, 

ótica e acústica); (g) estudo da psicomotricidade (tremômetro de Moede e destrímetro de 

Christiaens); (h) engenhosidade mecânica ou inteligência técnica (souricière de Moede, 

cinestesiômetro, ambidestrímetro, bloco de Wiggly e imagem especular); (i) estudos de 

diferentes fatores mentais (diferentes testes psicológicos, como o Raven e G38); (j) testes 

de psicologia aplicada; (k) aparelhos biométricos (esfignomanômetro e polidinamômetro) 

(IPP – Cinco anos de atividades, 1965, pp.35-42).  

Os construtos psicológicos mais frequentemente avaliados pelos aparelhos são: 

associação, atenção (concentrada e difusa), coordenação visual-motora, memória 

cinestésica, percepção visual
50

 e auditiva, sensibilidade bárica, tempo de reação, 

aprendizagem, caracteriologia
51

, emotividade, inteligência e motricidade
52

.  

                                                           
50

 Avaliação da amplitude do campo visual, do senso de profundidade, identificação de cores, tempo de 

reação a imagens e precisão espacial.  
51

 Traços caracteriológicos (como metodicidade, reflexão, calma, impulsividade e irreflexão) envolvidos no 

cumprimento de tarefas.  
52

 Relações entre características psicomotoras (precisão e fatigabilidade motoras, força e resistência 

musculares, por exemplo) e traços caracteriológicos.  
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O maior número de instrumentos (como o campímetro, o fotoestesiômetro e o 

otômetro) é dedicado ao exame da percepção visual. O campímetro foi criado a fim de 

medir a amplitude do campo visual e exemplifica a mencionada interseção existente entre 

fisiologia e psicologia, uma vez que os processos de percepção ótica eram estudados a 

partir de informações sobre o campo visual do indivíduo. O fotoestesiômetro e o otômetro 

são caracterizados como aparelhos úteis para diversos campos da psicotécnica 

(principalmente, seleção profissional e psicologia industrial), pois determinam os limiares 

de percepção a alterações de luz e brilho e avaliam a precisão da visão de pequenas figuras, 

respectivamente. Esses aparelhos também eram utilizados para exames oftalmológicos no 

contexto de clínica médica.  

Outros aparelhos caracterizados como destinados à dimensão orgânica são o 

cinestesiômetro e o cardiógrafo. O manual do cinestesiômetro garante que ele avalia a 

capacidade motora e auxilia no delineamento do perfil caracteriológico (determinando 

hábitos de trabalho, tipos de comportamento e capacidade sensório-motora) do 

examinando. No início da década de 1970, esse instrumento passou a ser substituído pelo 

psicodiagnóstico miocinético (PMK) criado por Emílio Mira y López (1896-1964). Essa 

investigação de características fisiológicas a fim de elucidar elementos psicológicos 

também fundamentou o cardiógrafo, que avaliava os sinais fisiológicos da emotividade a 

partir da aferição de batimentos cardíacos.  

Considerando que o laboratório são-joanense buscava propor soluções a problemas 

educacionais, a caixa de Decroly me pareceu o aparelho mais útil para esse tipo de 

atividade. O manual desse instrumento acentua que ele era bastante utilizado em seu país 

de origem, a Bélgica, e permitia a avaliação da inteligência prática (também chamada de 

inteligência técnica) a partir da resolução de cinco problemas relativos a habilidades 

intelectuais distintas, como raciocínios dedutivo e indutivo, atenção e memória. Essa 

avaliação possibilitava a tipificação dos indivíduos em função dos traços caracteriológicos 

e do nível de inteligência produzidos pelo exame.  

Organizo as funções atribuídas aos aparelhos (e, consequentemente, ao laboratório) 

em quatro enunciados: (1) os aparelhos têm como principal função a avaliação psicológica; 

(2) eles instituem o laboratório como ambiente de pesquisa; (3) possibilitam ensino e 

difusão da psicologia como ciência aplicada aos problemas educacionais; (4) eles servem 

para a delimitação de setores do IPP.  
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4.3.1 Utilização dos aparelhos para a avaliação psicológica  

 

Com relação à primeira função, conforme aponta a documentação investigada, o 

principal emprego da aparelhagem relacionava-se à avaliação psicológica. Os instrumentos 

foram utilizados no atendimento de casos (em contexto clínico e nos serviços de 

orientação) para o levantamento de aptidões e de interesses, estudos caracteriológicos e 

medições biométrico-sensoriais, tendo como técnicas complementares as entrevistas 

(individuais e familiares) e a aplicação de testes projetivos. Eles eram dispostos em 

baterias psicométricas e aplicados em função da demanda. A menção a essas baterias 

surgem em discursos como: Para verificação das habilidades manuais e capacidades de 

aprendizagem, nós nos utilizamos de aparelhos: imagem especular, souricière de Moede, 

bloco de Wiggly, falso tôrno de LASM, encaixes de Friederich (IPP – Cinco anos de 

atividades, 1965, p.46) e  

[Em 1963] A bateria de testes a ser usada no Laboratório será a mesma do ano 

anterior conforme lista abaixo: [...] bloco de Wiggly, souricière de madame 

Piéron, Imagem especular de Hannas, discos de Léon Walther, audiômetro Elit, 

ototipo de Snellen, tabela de Stilling para daltonismo (Livro de crônicas, volume 

1, p.7f).  

 

Com base no levantamento de laudos no CDPHP/LAPIP, infiro que a maior parte 

dos aparelhos era raramente ou nunca utilizada no laboratório. Alguns laudos de 1959 

mostram que os atendidos pelos serviços de psicologia clínica e de orientação – 

educacional, profissional, vocacional e vital – eram submetidos ao audiômetro, bloco de 

Wiggly, imagem especular e souricière. Em alguns casos, foram encontradas referências ao 

uso dos discos de Léon Walther (para habilidade manual). Durante a década de 1960, o 

cenário pouco se alterou nos serviços mencionados. Ressalto que as crianças submetidas à 

avaliação da inteligência e da prontidão para aprendizagem passavam pelo audiômetro, 

bloco de Wiggly e ambidestrímetro. Essa bateria psicométrica deixa entrever que prontidão 

para aprendizagem era relacionada conceitualmente à capacidade auditiva, à inteligência e 

à destreza manual da criança – características que facilitariam a alfabetização e o domínio 

da escrita. No início dos anos 1970, o panorama é bastante semelhante ao de anos 

anteriores: nas seleções profissionais e nas avaliações para ingresso no curso de Orientação 

Educacional usava-se a caixa de Decroly, o souricière, o batoscópio e o PMK.  

 

4.3.2 Os aparelhos na realização de pesquisas  
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No que diz respeito à segunda função, os aparelhos colaboram na 

institucionalização do laboratório como ambiente de pesquisa, promovendo a formação de 

profissionais na aplicação e investigação em psicologia. A realização dessas investigações 

era um dos eixos de ação do laboratório são-joanense e adjetivou o ano de 1964 como ano 

de pesquisas (IPP – Cinco anos de atividades, 1965, p.17). Este trabalho sistematiza essas 

investigações em (a) pesquisas em psicologia experimental e (b) pesquisas de campo.  

As pesquisas em psicologia experimental caracterizam-se pelo uso dos 

instrumentos para investigação acerca da audição, reações fisiológicas, visão e tempo de 

reação. Há ainda as investigações que tomavam os próprios aparelhos como objeto de 

estudo – a equipe do laboratório comparava os pressupostos teóricos e os procedimentos de 

uso de diferentes peças usadas para a avaliação de um mesmo construto psicológico. Essas 

pesquisas se realizavam nas instalações do laboratório e se baseavam no material 

disponível na biblioteca da faculdade. Embora eu não tenha encontrado qualquer indício 

comprobatório no arquivo que construí, infiro que uma dessas pesquisas possibilitou a 

mencionada adaptação do aparelho de imagem especular. Outros extratos do discurso do 

livro de crônicas ilustram os tipos de pesquisas realizadas no laboratório:  

[Na primeira semana de maio de 1964] Maria Lúcia e Margarida iniciaram uma 

pesquisa para constatar correlação entre o tempo de reação visual e acústica, 

atenção concentrada e distribuída. [...] [Na terceira semana de junho de 1964] 

Maria Lúcia Hannas apresentou resultado da pesquisa-piloto com o tempo de 

reação auditiva e visual e atenção concentrada e distribuída (Livro de crônicas, 

volume 1, pp.44fv; 47v). 

 

a. [padre Servo] pediu a Maria Lúcia Hannas que inicie uma pesquisa sôbre 

memória visual e auditiva, aproveitando para isto material existente em nosso 

Laboratório e o teste Dubois do professor Martin Dubois vindo de Salvador, 

estado da Bahia [...] c) seria interessante que olhássemos a correlação entre o 

testes de relações espaciais e raciocínio mecânico, pois em Três Corações não 

fazem distinção entre um fator e outro, d) recordou um pouco com a turma a 

Análise Fatorial de Sperman e a classificação de inteligência, e) fêz um apêlo à 

turma para as leituras, nosso material é riquíssimo e precisa ser mais aproveitado 

(Livro de crônicas, volume 1, p.15fv). 

 

As pesquisas de campo – levantamento do nível mental da criança são-joanense, o 

delineamento sociométrico da população escolar, a adaptação de escalas e a identificação 

de problemas psicopedagógicos – eram realizadas em bairros periféricos e escolas de São 

João del-Rei, com vistas a elucidação de problemas educacionais. Nos registros analisados, 

há um esforço argumentativo em mostrar uma congruência entre a tradição educativa dos 

salesianos e o foco investigativo dessas pesquisas. Nesse sentido, a equipe fazia avaliações 
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das funções vocais e auditivas de alunos e seminaristas, a fim de potencializar os estudos 

de música ou de idiomas, por exemplo. Penso ainda que essa problematização das 

condições locais para a compreensão de problemas escolares se fundamentava no princípio 

salesiano de agir em favor da comunidade onde os religiosos se inseriam.  

Essa preocupação levou a promoção de conferências e cursos de Metodologia 

Científica e Estatística, a fim de que o trabalho no laboratório fosse bem realizado: 

[...] desenvolvimento da pesquisa, iniciando os alunos em trabalhos com 

aparelhos, cálculos estatísticos, observação de campo: correlação entre 

intensidade tonal e pronúncia da língua inglesa, correlação entre os resultados 

obtidos com a Souricière e a Imagem especular, fatores caracteriológicos 

interferentes no resultado sociométrico, nível mental da criança sanjoanense, 

fadiga fisiológica e trabalho intelectual (IPP – Cinco anos de atividades, 1965, 

p.9). 

O uso dos aparelhos para a realização de pesquisa básica e aplicada mostra o 

processo de apropriação – e transformação – que certo modelo de psicologia sofreu no 

interior do laboratório são-joanense. Dessa forma, a rotina das atividades do laboratório 

mostra que o estudo de processos psicológicos inferiores servia para a avaliação da 

inteligência e a compreensão dos processos de aprendizagem. Com base na leitura do 

sumário das obras de Agostino Gemelli (1962) e Giacomo Lorenzini (1952), 

remanescentes da faculdade salesiana e encontradas na biblioteca do Campus Dom Bosco, 

considero que o pensamento desses autores podem auxiliar na compreensão dessa 

concepção de psicologia (objeto e métodos dessa ciência). Estudos posteriores poderão se 

dedicar a esses problemas.  

 

4.3.3 Os aparelhos aplicados aos problemas educacionais  

 

O terceiro enunciado produzido refere-se à função dos aparelhos no ensino e na 

difusão da psicologia como ciência aplicada aos problemas educacionais. A equipe do 

laboratório registrou, a esse respeito, diversos eventos realizados como as mesas redondas, 

as conferências, as sessões cinematográficas e as Semanas de Estudos Pedagógicos. A 

propagação da psicologia também acontecia mediante demonstrações didáticas dos 

instrumentos em aulas de Pedagogia, Filosofia, Orientação Educacional e licenciaturas. 

Considero que os professores (que, frequentemente, faziam parte da equipe do laboratório) 

buscavam mostrar a importância da avaliação psicológica para a criação de condições 

adequadas de ensino e legitimadora de decisões no campo educacional.  



89 

 

Os aparelhos também difundiam a psicologia além do laboratório, uma vez que sua 

portabilidade permitia que os serviços do IPP se realizassem fora do laboratório. Os 

instrumentos foram levados para visitas realizadas em instituições como as universidades 

católicas de Belo Horizonte e Brasília, os colégios salesianos de Goiânia e Niterói e 

instituições educacionais do Norte-Nordeste e possibilitavam o atendimento de centenas de 

jovens. Esse fato promovia o laboratório são-joanense pelo país e servia como argumento 

da excelência e reconhecimento acadêmicos dos salesianos de São João del-Rei. A 

promoção da instituição são-joanense também ocorria mediante as participações do 

laboratório em emissoras de rádio e de televisão das cidades visitadas, nas quais os 

instrumentos eram apresentados como objetos de informação (para pais e professores) e 

serviam de entretenimento para o público leigo.  

 

4.3.4 Os aparelhos na organização do Instituto de Psicologia e Pedagogia 

 

Os aparelhos serviam também à delimitação de setores do IPP. Eles geraram a 

necessidade de organizar a equipe a fim de garantir a disponibilização e o uso adequados 

do equipamento. Ao setor Psicologia Experimental Geral, sob responsabilidade de Maria 

Lúcia Hannas, cabia velar pela conservação de diversos aparelhos que constituem nosso 

rico Laboratório, providenciar e dirigir algumas das pesquisas (Livro de crônicas, volume 

1, p.5f). A seção Psicologia Escolar, coordenada por Odila Apolônia de Oliveira Ferreira, 

se encarregava de casos de alunos do grupo escolar e da escola secundária com problemas 

de aprendizagem. Estudo da aprendizagem, psicologia escolar, psicologia da criança e do 

adolescente, problemas de maturação, defeitos na leitura e na escrita, dislexias. Escolar 

difícil. Sociometria (p.4f).  

Ao Setor de Psicologia Escolar era atribuída a avaliação antropométrica e 

psicológica para identificação da criança considerada excepcional e seu encaminhamento 

para o serviço de “educação emendativa” da faculdade. O arquivo mostra que essas salas 

especiais de educação emendativa
53

 deram origem à Escola de Excepcionais, em 1962, 

criada nos moldes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), onde os 

salesianos ofereciam atendimento médico-psicológico e formação cristã às crianças e a 

seus familiares.  

                                                           
53

 Não encontrei definição detalhada de “educação emendativa”, expressão utilizada indistintamente.  
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Ressalto que, embora os aparelhos sejam caracterizados como facilitadores da 

identificação de aspectos ditos problemáticos (anormalidades, defeitos ou retardos) do 

desenvolvimento infantil, a equipe do laboratório não atribuía diagnóstico exclusivamente 

aos resultados produzidos pelos testes com aparelhos. Há registros que buscam mostrar que 

a equipe considerava questões sociais que envolviam os atendidos, argumentando que o 

diagnóstico de problemas mentais poderia esconder deficiências auditivas ou visuais ou 

adversidades ligadas às condições sociais e sanitárias da cidade:  

[...] No mês de abril realizamos o levantamento do nível mental de 73 crianças 

do bairro do Tejuco, tidas como retardadas, ou ao menos de escolaridade 

atrasada. Foi onde constatamos o alto índice de falsos deficientes, cujo 

desenvolvimento mental está bloqueado ou pela subnutrição, ou por traumatismo 

afetivo ou por deficiência no meio cultural. Levantamos ainda o problema da 

surdez e deficiência visual, do hospitalismo, da lentidão de raciocínio, como 

possíveis causas de atraso (IPP – Cinco anos de atividades, 1965, p.14). 

 

Essa hipótese da origem social dos problemas da aprendizagem e do fracasso 

escolar mostra a sensibilidade da equipe do laboratório para a explicação desse fenômeno, 

uma vez que não atribuía esses problemas exclusivamente ao indíviduo. Nesse sentido, a 

psicologia produzida no laboratório são-joanense não servia para ocultar ou individualizar 

os motivos das dificuldades de aprendizagem, mas indicava a importância de problematizar 

outros aspectos da vida escolar dos atendidos nos serviços do laboratório.  

 

4.4 O Instituto de Psicologia e Pedagogia 

 

A chegada de padre Geraldo Servo, em 1958, e a consequente criação de um 

instituto aparecem no arquivo como fundamentais para a organização de serviços de 

psicologia oferecidos pela faculdade. Esse religioso é retratado como um homem dinâmico 

e intelectualmente capaz, com sua formação pela Faculdade Salesiana de Lorena (onde 

estudou Filosofia, Pedagogia e Teologia, entre 1949 e 1956) e no Pontifício Ateneu 

Salesiano de Turim (onde cursou o mestrado em Pedagogia, com aperfeiçoamento didático 

em psicologia, entre 1956 e 1958). Posteriormente à sua chegada, durante os anos 1960, 

realizou estágios em universidades belgas e francesas. Em Turim, estagiou no laboratório 

de psicologia experimental de Giacomo Lorenzini e trabalhou com clínica psicológica no 

“Servizio di Consulenza Medico-psicopedagogica” e no “Centro di Orientamento 

Scolastico e Professionale” – essa temporada foi essencial para que Geraldo Servo 

conhecesse instituições que lhe serviram de modelo para a criação do Instituto de 
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Psicologia e Pedagogia, em São João del-Rei. Em Louvain, estagiou com Joseph Nuttin
54

, 

de quem traduziu um livro
55

 para a língua portuguesa. 

Geraldo Servo defendia a criação de um instituto, a fim de que os aparelhos 

pudessem ser melhor aproveitados e o acesso aos diversos serviços facilitado. Coube a ele 

a mediação institucional para que o Centro de Estudos Pedagógicos (CEP), criado em 

junho de 1955, e o Serviço de Orientação Educacional e Profissional (SOEP), de 1957, 

fossem reunidos em um mesmo instituto, tal como nas mencionadas instituições italianas. 

O esforço resultou na criação do Instituto de Psicologia e Pedagogia em 1959, que 

possibilitou a institucionalização de um modelo de psicologia na faculdade.  

A criação do IPP se sustentou no argumento de que ele realizaria a missão 

salesiana, ou seja, uma ação pastoral com foco na educação da juventude pobre. 

Argumento que o objetivo da organização do instituto foi o cumprimento da missão 

salesiana (o “educar bem”). Se “educar bem” significaria, inclusive, produzir o 

conhecimento da ciência psicológica e recorrer a ele, caberia também aos salesianos se 

especializarem em psicologia e se esforçarem para produzir conhecimento psicológico. 

Nesse sentido, a produção e a realização de cursos de divulgação científica estariam 

incluídas no apostolado salesiano:  

[...] Pareceu bem aos dirigentes do curso [de orientação educacional], que, 

consistindo o apostolado salesiano na educação da juventude, sua pastoral 

eminentemente pedagógica, só poderia esclarecer-se e definir-se melhor com 

matérias do curso de orientação (IPP – Cinco anos de atividades, 1965, p.11).  

 

No arquivo, o instituto é apresentado como uma realização comunitária, 

econômicamente ousada, com um rico aparelhamento científico, instalada em modesta 

sede (IPP – Cinco anos de atividades, 1965, p.21). Considero que essa dimensão 

comunitária diz respeito ao atendimento das demandas locais. Outro elemento que 

evidencio é a preocupação em relação à administração do instituto: quando da fundação, 

Geraldo Servo buscava garantir a autonomia dele e propôs a criação de uma pessoa jurídica 

própria, que garantisse arrecadação, gestão e autonomia em relação à direção da faculdade. 

O arquivo mostra que essa proposta não foi aprovada, ficando para ser retomada 

posteriormente, o que não chegou a acontecer.  

                                                           
54

 Joseph Nuttin (1909-1988) foi um psicólogo belga dedicado ao estudo da motivação. Trabalhou no 

Laboratório de Psicologia Experimental da Universidade de Louvain (a partir de 1932), onde também foi 

professor, desde 1946.  
55

 Nuttin, J. (1964). Psicanálise e personalidade: uma teoria dinâmica da personalidade normal dentro de 

uma concepção espiritualista do homem (4a. ed.). Rio de Janeiro: Agir. 
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A análise do arquivo aponta dificuldades financeiras, já nessa ocasião, e não apenas 

na recusa à autonomia do IPP. Embora houvesse oferta de serviços gratuitos à comunidade, 

parte dos profissionais do instituto, doava horas extras de trabalho. Havia falta de recursos 

para manter aparelhos e para comprar material de testagem.  

Na institucionalização, as atividades do instituto foram organizadas em três 

departamentos
56

: (a) de ensino, (b) de pesquisa e (c) de serviços, os quais se relacionavam 

com a secretaria, a biblioteca e o laboratório de psicologia. Além dos departamentos, havia 

os setores de atendimento segmentados conforme a faixa etária (infantil, juvenil e adultos) 

e a demanda psicológica atendida (curativa, educacional e vocacional). Infiro que a ação 

dos setores ocorria transversalmente à dos departamentos. Por exemplo, um caso atendido 

no setor infantil poderia demandar materiais e profissionais inseridos em departamentos 

distintos. As advertências para a coesão da equipe e o cuidado para que suas atividades 

fossem bem descritas e divulgadas internamente corroboram essa afirmação.  

No organograma, a secretaria aparece como responsável pela mediação entre os 

departamentos e a comunidade externa, enquanto a biblioteca do instituto – independente 

daquela da faculdade – se caracteriza como espaço de formação e atualização em 

psicologia. Embora fossem disponibilizadas publicações de psicologia geral, psicologia da 

personalidade, psicometria, psicologia aplicada, orientação educacional e profissional, 

Geraldo Servo considerava que a biblioteca poderia ser melhor aproveitada. O laboratório 

aparece organizado nas seções de psicologia experimental geral (destinada aos aparelhos 

biométricos) e de psicologia aplicada e clínica (de testes e baremos), sendo compreendido 

como espaço de realização de investigações experimentais e como instrumento pedagógico 

(IPP – Cinco anos de atividades, 1965, p.40). 

O instituto se especializou em avaliação psicológica (em contextos clínicos, 

psicopedagógicos e escolares) e na aplicação dos resultados produzidos pela aparelhagem 

na orientação educacional e na seleção profissional. Essa organização possibilitou o 

surgimento da Escola de Excepcionais, que funcionava de forma embrionária desde 1962. 

O crescimento da demanda por atendimentos oriundo dessa organização promovida pelo 

padre Geraldo Servo acarretou o aumento do número de profissionais trabalhando no IPP 

e, tendo em vista as dificuldades financeiras, a solução encontrada para ampliação da 

equipe foi a realização de estágios para estudantes voluntárias dos cursos de Pedagogia e 

Orientação Educacional da faculdade e para professoras primárias, cedidas pela SEE-MG.  

                                                           
56

 Para o organograma do Instituto de Psicologia e Pedagogia, conferir página 40 da Figura G 18 dos anexos. 
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4.4.1 O Instituto de Psicologia e Pedagogia nos anos 1960  

 

Os anos 1960 e 1961 foram respectivamente denominados ano da orientação 

educacional e ano da psicologia clínica e marcados pela realização de cursos – de 

psicologia diferencial, de psicologia clínica e de psicopatologia – sob o argumento de 

melhoria dos serviços (IPP – Cinco anos de atividades, 1965, pp.10-12). Em 1960, foi 

registrada a primeira liberação de professoras primárias para atuarem como psicotécnicas 

no laboratório, sendo que elas se responsabilizavam pela aplicação e correção de testes e 

realizavam visitas a colégios e faculdades durante as Jornadas Pedagógicas. Essa 

divulgação do instituto resultou no aumento de número de casos atendidos, possibilitou a 

construção de sede própria para o IPP, ao lado da faculdade, e a consequente transferência 

do material. Penso que a construção dessa sede representou mais uma tentativa de 

autonomização do IPP em relação à faculdade. Desse modo, 1962 ficou qualificado como 

o ano da reorganização (p.14). O ano de 1963 foi adjetivado como o ano da orientação 

profissional e 1964 como o ano de pesquisas (pp.15-17).  

O conjunto de documentos revela que 1965 foi considerado um ano de recomeço 

para o instituto, graças à assinatura do convênio com a SEE-MG, que o reanimou sob o 

ponto de vista administrativo e orçamentário. As disposições do acordo favoreceram o 

redimensionamento das atividades e o redirecionamento do IPP para temáticas 

educacionais (como comportamento, disciplina, aprendizagem, orientação de pais e 

professores) do IPP. Ao convênio é atribuída a possibilidade de participação da equipe em 

diversos encontros e eventos acadêmicos, a realização de visitas a outras instituições e o 

aumento no número de casos atendidos.  

Todavia o contexto economicamente favorável no período de vigência do convênio 

(entre 1965 e 1967) parece não ter sido suficiente para a manutenção do status do instituto, 

visto o vazio narrativo sobre o período, manifesto por uma não-localização de livros de 

crônicas e pelos poucos documentos referentes a 1966 e 1968. Embora identifique esse 

silenciamento do dispositivo no período, o levantamento da equipe do laboratório me 

permite inferir que as salesianas Marysa Mourão Saboya e Ana Eugênia Ferreira passaram 

a trabalhar como psicotécnicas do instituto, entre 1965 e 1966. Considero a presença 

dessas religiosas bastante importante para os desdobramentos do laboratório no final da 

década de 1960.  
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Os registros encontrados nos livros de crônicas, as correspondências e as 

informações biográficas encontradas em Brandão (2001a, 2001b) dão conta de que Geraldo 

Servo deixou a Congregação Salesiana entre 1968 e 1969, mudando-se para Brasília onde 

fundou o Instituto de Psicologia, Seleção e Orientação (IPSO). Assim, a direção do 

instituto são-joanense foi assumida pela irmã Ana Eugênia Ferreira. O padrão do registro 

da rotina do IPP foi alterado, o volume de conteúdo escrito e o número de 

correspondências arquivadas diminuíram e as sínteses da rotina da instituição ficaram 

bastante curtas e esporádicas. Em contrapartida, as menções a prestação de serviços a 

fábricas e indústrias da região e ao SENAI de São João del-Rei se tornaram cada vez mais 

frequentes. 

A realização de seleções profissionais para essas entidades também encontra 

amparo nos valores da congregação, uma vez que a oferta de educação profissionalizante 

(tal como oferecida no SENAI) e a garantia de condições adequadas de trabalho eram 

defendidas pelos religiosos (Azzi, 1983). Suponho que essas seleções profissionais eram 

economicamente mais vantajosas para o instituto, uma vez que havia maior garantia de 

pagamento pelos serviços prestados e de continuidade de atuação junto às empresas. Em 

relação à educação, a atenção às crianças consideradas excepcionais torna-se o principal 

foco da atuação dos salesianos no período, culminando na transformação da Escola de 

Excepcionais em sede da APAE de São João del-Rei, em 1967 (Zver, 1997).  

Nesse final dos anos 1960, as referências aos aparelhos do laboratório são esparsas, 

e quando feitas, referem-se à utilização de instrumentos como o batoscópio, a caixa de 

Decroly, o campímetro, o PMK e o souricière, usados para a seleção profissional. O estudo 

de fotografias apresentado adiante corrobora essa afirmação.  

O cenário de crise parece se complexificar em 1970, embora não sejam 

mencionados os motivos (exceto que os serviços estavam em processo de dissolução e 

poucos casos eram registrados). Este trabalho sugere que a saída de Geraldo Servo, as 

dificuldades financeiras da faculdade e o foco na criação de um curso de graduação em 

psicologia foram elementos que levaram ao apagamento do instituto (e consequentemente 

do laboratório) da história institucional da Faculdade Dom Bosco. Ressalto que esse 

apagamento não está ligado ao desaparecimento físico dos aparelhos, mas às 

transformações que a instituição sofreu no decorrer dos anos.  

 As sequências discursivas abaixo ilustram o panorama de 1970:  

[...] os trabalhos desta semana [a terceira de abril de 1970] no Instituto de 

Psicologia e Pedagogia foram bem reduzidos. Não houve início de nenhum caso, 
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com exceção do setor de Clínica Infantil. Foram entregues nesta semana dois 

resultados de crianças, teste de nível mental (Livro de crônicas, volume 2, s/p). 

 

[Em novembro de 1970] Tivemos nesta semana uma reunião com padre Décio. 

Estava presente na mesma irmã Marysa, irmã Ana Eugênia, Lygia e Lúcia. Os 

assuntos foram os seguintes: o possível curso de psicologia em 1971, quais as 

exigências; o convênio com o SENAI, os elementos de trabalho no IPP em 1971, 

indicação de novos elementos, publicação de trabalho realizado pelo Oyama 

neste ano, as principais realizações do ano (visitas, viagens e outras atividades) 

(Livro de crônicas, volume 2, s/p). 

 

Esta análise mostra as transformações sofridas pela rotina do instituto ao longo do 

período em que foi dirigido pelo padre Geraldo Servo e pela irmã Ana Eugênia Ferreira. 

Penso que as características centralizadoras de padre Servo – detalhadas nas próximas 

seções – tenham favorecido o funcionamento e o dinamismo do laboratório.  

 

4.4.2 Os espaços 

 

A descrição dos espaços ocupados pelo laboratório permite identificar seu percurso 

no interior da faculdade e a importância a ele atribuída pelos diferentes atores 

institucionais. Esta análise se baseia no conjunto de fotografias, croquis e plantas e nas 

informações escritas organizadas no arquivo. Evidencio que, provavelmente, as fotografias 

não foram produzidas em situações espontâneas; pelo contrário, foram posadas a fim de 

produzir memórias (e histórias) sobre o laboratório. Outra característica relevante é que o 

volume de imagens encontrado diminui ao longo do recorte temporal investigado; esse fato 

mostra as transformações (e apagamentos) sofridas por essa mesma memória institucional.  

O segundo andar do prédio principal da faculdade foi o primeiro espaço ocupado 

pelo laboratório. Suas salas ocupavam um espaço privilegiado da instituição, permitindo à 

equipe ver o que se passava no pátio interno da faculdade. A proximidade com a biblioteca 

central (e com aquela especializada destinada a psicotécnicos) favorecia o silêncio e o 

estudo. A localização facilitava igualmente a circulação de pessoas que se dirigiam ao 

laboratório: 

O Laboratório foi montado inicialmente no 2°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 biométrica e sensoriais, estudos de 

aptidões específicas, estudos do caráter e interesses. [...] Continha além disso 

variado material para estudo de visão, cabine silente para estudo da audição, 
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tempo de reação, reações fisiológicas acusadas pelo quimógrafo. [...] (IPP – 

Cinco anos de atividades, 1965, pp.6-7). 

 

Essa descrição mostra que a espacialidade do laboratório era organizada em função 

de atividades realizadas. As pequenas salas eram separadas por portas, todas com vidros
57

 

à altura dos olhos, o que possibilitava a observação de seu interior e consequentemente a 

vigilância entre os membros da equipe. Havia também a sala de projeção
58

, dividida com o 

Laboratório de Línguas, utilizada nos debates das Semanas de Estudos Pedagógicos, 

realizadas entre 1957 e 1961. Essa sala servia também como espaço de convívio aos 

padres, freiras salesianas
59

 e estudantes.  

Na análise das fotografias, destaco a disposição de elementos materiais (aparelhos e 

objetos circundantes) e de figuras humanas retratados. Os instrumentos aparecem sobre 

mesas como peças decorativas e os objetos expostos como para visitação em um museu
60

. 

Dessa forma, para que eles fossem utilizados era preciso que fossem carregados e 

colocados em outras mesas, a fim de que psicotécnico e examinando estivessem em 

posição adequada. O único aparelho que aparece pronto para uso é o audiômetro, ao lado 

da cabine silente
61

. 

As figuras humanas das imagens são padres – identificados pelas batinas pretas e 

jalecos brancos – mulheres e crianças – em trajes de passeio. Os retratados estão 

frequentemente de perfil ou de costas, o que lhes resguarda a identidade e destaca o 

aparelhos. Os religiosos parecem indicar o funcionamento dos artefatos, assessoram sua 

utilização e registram informações coletadas em exames, assumindo posição de 

especialistas. As crianças aparecem com olhar de curiosidade ou prontas para serem 

examinadas. Nas poucas imagens em que as mulheres estão retratadas, elas aparecem 

acompanhando instruções dadas por uma psicotécnica
62

. O ambiente é organizado, limpo e 

pede vestimentas específicas. 

O laboratório funcionou no prédio principal da faculdade até 1962, ano de 

inauguração da sede do IPP. Os documentos revelam que as transformações e a ampliação 

das atividades surgidas a partir da criação do instituto geraram a necessidade de construção 
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 Ver B18, B25 e B26.  
58

 Ver figuras C7, C8 e C10.  
59

 Além de padres, a Congregação Salesiana tem um ramo feminino, as Filhas de Maria Auxiliadora (FMA). 

Em São João del-Rei, elas fundaram o Instituto Auxiliadora, escola de ensino fundamental e médio, em 1956.  
60

 Ver figuras C1, C2, C3 e C4.  
61

 Ver figuras B16 e B31.  
62

 Ver figuras B25 e B28.  



97 

 

de uma sede própria. Essa construção visava à desvinculação do instituto em relação à 

faculdade, garantindo-lhe autonomia administrativa, ambiente de trabalho organizado e 

silencioso e entrada direta para os clientes. O prédio, construído para ser um ambiente de 

sôssego para os trabalhos e pesquisas, um campo bastante acessível e variado para todas 

as aplicações (IPP – Cinco anos de atividades, 1965, p.19), dispunha de pequenas salas 

para atendimento individual (infantil e adulto), aplicação de testes coletivos e 

arquivamento de casos
63

, tal como mostram os seguintes fragmentos de discurso:  

[Em 1962] a mudança da sede do IPP que passou a funcionar num prédio a parte, 

com área de 450 m² exigiu uma diferente distribuição dos serviços (IPP – Cinco 

anos de atividades, 1965, p.14). 

 

Todo êste farto material [os aparelhos], esteve alojado até princípios de 1962 no 

edifício central da Faculdade. A partir de então está localizado em nôvo prédio. 

Abaixo apresentamos um esbôço da divisão espacial e localização dos diversos 

aparelhos e setores de atividades. De fato, o local sofre ligeiras modificações 

quando predomina o movimento de ensino (então temos que dispor mais local 

para o movimento e consulta de alunos) ou de pesquisa (porque então 

precisamos dispor aparelhos pelos cubículos). Nesse croqui mostrará a 

disposição do local para aplicação coletiva e individual de testes. As entrevistas 

são realizadas, provisoriamente, na anexa portaria da Faculdade onde existem 4 

salas muito cômodas para tal tipo de atendimento (IPP – Cinco anos de 

atividades, 1965, p.43)
64

. 

 

As fotografias mostram os aparelhos espalhados sobre mesas em uma sala do 

instituto. Não foi possível saber se os aparelhos ainda eram utilizados nessa época. 

Conversas informais com antigas psicotécnicas sugerem que eles já estavam, então, 

desativados.  

Com base em imagens de 1961, identifico a transformação sofrida pelo laboratório 

de psicologia, termo que serve de legenda a fotografias de objetos e cenários diferentes 

daqueles retratados durante a década de 1950. A primeira
65

 delas, mostra que o laboratório 

não é exclusivamente o espaço onde os aparelhos estão alocados, mas o ambiente onde são 

realizadas atividades lúdicas e psicopedagógicas. O alinhamento da ludicidade a outras 

práticas empreendidas no laboratório possibilitou a criação da Sala de Ludoterapia do 

instituto. A segunda imagem
66

, com a mesma legenda, expressa a liderança do padre 

Geraldo Servo (de batina, no centro da imagem) na condução de reunião de trabalho com 

psicotécnicas. A direção do instituto estava alinhada com as orientações da Congregação 

Salesiana e com a doutrina católica.  
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 Ver figuras C 15, C 16, C 24 e C 25. 
64

 O croqui ao qual é feita referência na citação pode ser visualizado na brochura Instituto de Psicologia e 

Pedagogia, página 58.  
65

 Ver figuras C 17 e C 18.  
66

 Ver figura C 19.  
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O arquivo mostra que o instituto foi reformado para a instalação de espelhos de 

Gesell e redistribuição de cômodos em 1963. Esses espelhos (também chamados de 

unidirecionais) permitem aos alunos observarem a realização de entrevistas ou de testes, 

sem serem percebidos pelos testandos; da mesma forma que podem os mestres observarem 

os estagiários (IPP – Cinco anos de atividades, 1965, p.33). Outras referências a reformas 

(como esboço de planta arquitetônica e comentários escritos) foram encontradas em 

documentos produzidos entre 1963 e 1965. Provavelmente, essas reformas deixaram de ser 

realizadas por motivos financeiros, pois documentos do mesmo período mostram que padre 

Geraldo Servo solicitou a mediação do deputado Tancredo Neves para obtenção de auxílio 

financeiro junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP) (IPP – Cinco anos de 

atividades, 1965). 

As referências aos espaços ocupados pelo laboratório se tornam cada vez mais 

esparsas a partir de meados da década de 1960, evidenciando a não-realização de novas 

transferências do material ou reformas do instituto. A última fotografia
67

 do conjunto de 

aparelhos encontrada no recorte temporal investigado, cuja legenda é “Depósito de 

aparelhos”, mostra os instrumentos empilhados em uma das salas do IPP. Os instrumentos 

não eram mais compreendidos como artigos de luxo que deveriam ser visitados por 

representarem o que havia de mais contemporâneo na psicologia do período; pelo 

contrário, deveriam ficar armazenados e serem utilizados somente em situações 

específicas.  

 

4.4.3 As finanças  

 

Conforme narrativas anteriores (Cintra, 1963, Gaio Sobrinho, 2000, Viegas, 1953), 

a Congregação Salesiana contou com o financiamento de políticos e industriais locais para 

se instalar em São João del-Rei. Com base no arquivo e depoimentos informais, é provável 

que não houvesse distinção entre os orçamentos das atividades salesianas na cidade – a 

Paróquia São João Bosco, os oratórios, o Colégio São João e a Faculdade Dom Bosco – o 

que dificultava seu controle e gerenciamento.  

Dentre as referências à situação financeira produzidas nos anos 1950, as 

correspondências entre Giacomo Lorenzini e Alcides Lanna mostram as dificuldades na 

captação de recursos e não permitem identificar a origem e a forma de pagamento dos 
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 Ver figura C 23.  
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aparelhos. Descrevo os poucos registros contábeis da instituição como uma interdição 

discursiva que produz o silenciamento do dispositivo – o não acúmulo de documentos 

sobre o panorama financeiro do instituto produz um esquecimento sobre esse aspecto de 

seu funcionamento. Nesse sentido, não havia interesse da equipe do laboratório em criar 

memória acerca de suas finanças.  

O relatório produzido posteriormente indica que a mantenedora da Faculdade Dom 

Bosco arcou com pesados gastos ao adquirir o equipamento científico e a bibliografia 

básica do nosso instituto, quando inverteu um total de 10.000 dólares (IPP – Cinco anos 

de atividades, 1965, p.26). Considero que os problemas encontrados para liberação dos 

aparelhos se devam a dificuldades no pagamento desses gastos.  

Ao longo da década de 1960, dificuldades de manutenção do laboratório de 

diversas ordens são enunciadas: (a) para saldar a folha de pagamento da equipe – o arquivo 

mostra situações em que Geraldo Servo estimulava que as psicotécnicas doassem horas 

extras de trabalho como ato de caridade cristã em benefício dos desfavorecidos; (b) para 

financiar cursos e participações em eventos; (c) para adquirir material para a realização de 

serviços. Em meados dessa década, o instituto passou a contar com um serviço de 

reprografia, que providenciava o material para seu funcionamento interno e permitia o 

aumento de sua renda vendendo testes psicotécnicos para outras instituições do país.  

A mediação de políticos mineiros auxiliava na resolução de problemas financeiros:  

Em dezembro de 1960, quando Dr. Raymundo Muniz de Aragão, atual diretor do 

Ensino Superior, visitou nosso Instituto, depois de ter admirado as instalações, 

pesquisas e arquivo de casos atendidos, fez uma pergunta que muitos outros já 

haviam feito e outros estariam por fazer: qual a verba de que o Instituto dispõe 

para manter estas atividades?  

De fato, não se podia responder: trabalhava-se sem verba, na base da estrita 

economia e da pura dedicação científica, sacrificando-se é claro os trabalhadores, 

o ritmo e a amplidão do trabalho.  

Bem pequena a parcela de verba que a Faculdade pode dispender para êste setor. 

Tem sido bem limitadas e sempre liberadas com grande atraso as dotações 

especiais que de 1962 para cá, alguns deputados como Tancredo Neves, Gabriel 

Passos, Pedro Aleixo, Oscar Correia, Celso Passos, nos têm conseguido. Tudo 

consumido em adaptações de local, aquisição de obras básicas, conservação e 

atualização do material técnico (IPP – Cinco anos de atividades, 1965, p.37).  
 

O arquivo mostra a visita que padre Geraldo Servo fez à residência do deputado 

federal Tancredo Neves, em 1963, para discutir a possibilidade de convênio com o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), a fim de suplementar o salário de 

psicotécnicas e fornecer verba para a construção do instituto. Além do contato com 

políticos, os diretores da faculdade e do instituto negociavam junto aos governos estadual e 

federal para obtenção de recursos, sendo que essas tratativas resultaram na assinatura de 
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um convênio entre a Faculdade Dom Bosco e a Secretaria de Estado de Educação, em 

fevereiro de 1965:  

[Em fevereiro de 1965] Padre Luiz e Padre Servo tentaram junto à Secretaria do 

Estado de Minas Gerais, a assinatura de um convênio da Secretaria e da 

Faculdade Dom Bosco, convênio este que foi assinado no dia 12 de fevereiro. 

Foi feita uma tentativa para a criação do SOSP em nossa cidade, configurado em 

lei especial; está sendo estudada a possibilidade e futuramente poderá ficar 

resolvido (Livro de crônicas, volume 1, p.59v). 

O interesse inicial do governo estadual era criar em São João del-Rei um Serviço de 

Orientação e Seleção Profissional (SOSP) tal como existia em Belo Horizonte (Carvalho, 

Campos & Silva, 2013). Contudo, considerando a existência do instituto salesiano e a fim 

de manter as características do serviço local, o IPP foi reestruturado e passou a ser 

designado nos documentos como Instituto Sanjoanense de Psicologia Aplicada (ISPA).  

O convênio foi celebrado entre Aureliano Chaves, secretário de educação do 

governo de Magalhães Pinto, e padre Luiz Zver, diretor da faculdade. Em síntese, o acordo 

previa que, por um lado, a faculdade salesiana se encarregaria da organização do ISPA 

(oferta da sede, equipe e organização das atividades) e, por outro, a SEE-MG arcaria com 

as despesas e liberaria funcionários – professores primários ou secundários, serventes e 

inspetores de alunos, requisitados pela Faculdade, que [...] estiverem em condições de 

prestarem serviços previstos na sua instituição (Termo de convênio, 1965, s/p).  

Conforme os termos do convênio, caberia ao instituto:  

1. Promover cursos, semanas de estudos, conferências e debates em tôrno de 

problemas educacionais; 

2. Atender crianças e adolescentes desajustados, através de seu Serviço de 

Psicologia Clínica, Orientação Pedagógica e Terapia, para efeito educacional;  

3. Auxiliar as escolas primárias no levantamento do nível mental, classificação 

dos alunos, triagem dos excepcionais e orientação pré-vocacional; 

4. Dar Orientação Vocacional (profissional e vital) para adolescentes e adultos; 

5. Manter classes especiais de Educação Emendativa e uma Escola Rural 

Experimental; 

6. Realizar pesquisas no campo da Psicopedagogia e possibilitar estágios a 

pessoas devidamente credenciadas (Termo de convênio, 1965, s/p).  

 

Esse convênio é caracterizado como um novo início para o laboratório de 

psicologia e mostra o primeiro esforço de sistematização narrativa sobre ele. O acordo 

também estabelecia a possibilidade de renovação do contrato após os dois primeiros anos 

de vigência; contudo, a retomada da utilização da sigla IPP em detrimento de ISPA leva-

me a supor que o acordo não foi renovado – embora tenha sido possível identificar que o 

governo estadual continuava financiando o serviço. Esta análise não permite afirmar com 

certeza se o convênio estabeleceu a criação de novos serviços ou se reorganizou aqueles já 
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existentes, uma vez que as classes de Educação Emendativa e a Escola Rural Experimental 

já faziam parte das ações salesianas tanto na Escola de Excepcionais, criada no seio do 

laboratório, quanto na Escola Agrícola Padre Sacramento, dirigida pela congregação desde 

1943.  

O arquivo dá conta de que os problemas financeiros do instituto também eram de 

conhecimento da direção da congregação, visto que os padres inspetores realizaram visitas 

à instituição ao longo da década de 1960. Embora mencionada de forma bastante 

superficial o seguinte relato da visita de padre Décio Teixeira mostra que a chefia do 

instituto buscava soluções para seus problemas junto à hierarquia salesiana:  

[Em agosto de 1969] Nossos trabalhos se desenrolaram de maneira muito 

normal. Tivemos como nota especial da semana, uma reunião da equipe com a 

presença do senhor padre Décio Teixeira, padre inspetor. Nesta reunião, foram 

apresentadas tôdas as atividades que realizamos no Instituto de Psicologia 

durante o primeiro semestre. Depois foi comentado o assunto da situação em que 

nos encontramos. As requisições vencidas, o projeto do convênio e tôdas as 

providências para a aprovação do mesmo sendo tomadas (Livro de crônicas, 

volume 2, s/p).  

 

Ainda que sejam poucas as referências sobre a condição financeira do instituto no 

início da década de 1970, os registros encontrados indicam que a escassez de recursos não 

permitia o pagamento de despesas básicas dos serviços. O burburinho a respeito da 

transferência da Faculdade Dom Bosco para Brasília se tornava cada vez mais evidente –

tal como evidenciado nas cartas enviadas pela irmã Marysa Saboya e pelo frei Jordano 

Noordermeer. Em um ofício interno, datado de 1970, são apresentadas as soluções 

ponderadas para a crise financeira do instituto:  

As despesas são grandes. Para que a equipe tome conhecimento, pagamos taxas 

de telefonemas, material para melhoramento do Instituto, como cortinas de 

plástico, cera, gasolina, sapólio, bombril, querosene, papel higiênico, concerto de 

cronômetros, máquina de escrever, telegramas, material para escritório como 

papel, tinta, lápis, carbono, etc., viagens (muitas vezes não pagas), correio, 

livros, jornais, etc. Além disso, o material de testes que frequentemente é 

impresso no Colégio São João, atingindo um montante de aproximadamente 

NCR$ 2,000,00. [...] Esclarecemos que os 30% pagos à Faculdade não 

constituem fundo do Laboratório, mas são considerados pagamento do aluguel 

do prédio, compensação pelo uso do nome da Faculdade como entidade que se 

responsabiliza pelo Instituto, desgaste do prédio, etc. (Livro de crônicas, volume 

2, s/p).  

 

 

Essa citação mostra que o instituto devia satisfação à faculdade, uma vez que além 

de conseguir receitas para arcar com suas despesas de funcionamento interno, deveria 

reservar parte delas para a congregação. Essa situação mostra que os esforços 
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empreendidos em favor da independência do instituto desde o final dos anos 1950 não 

obtiveram o êxito esperado por sua direção, principalmente, pelo padre Geraldo Servo.  

 

4.4.4 As equipes e as redes geradas  

 

Os poucos registros sobre a primeira equipe do laboratório dão conta de que ela era 

composta por padre Ralfy Mendes de Oliveira, diretor do laboratório, e José Augusto 

França Fiúza, responsável pela manutenção dos aparelhos. Os padres Geraldo Servo e 

Alfredo Carrara de Melo
68

 também são mencionados, mesmo durante o período de 

especialização em Turim. Ao padre Servo foi atribuída a tarefa de conhecer os diversos 

cursos e serviços de orientação educacional existentes na Itália e países vizinhos, a fim de 

configurar o instituto são-joanense naqueles moldes. Com o retorno do religioso, não são 

encontradas referências a padre Ralfy Mendes e José Fiúza, que provavelmente foram 

encaminhados para outras atividades na faculdade ou fora dela.  

Em 1958, durante a diretoria de padre Servo, a equipe do instituto recém-instalado 

recebeu as psicotécnicas Odila Ferreira, Maria Lúcia Hannas e Gemma Mazzoni. Em 1959, 

ele acolheu definitivamente o padre Alfredo Carrara, como vice-diretor, e os médicos 

Kléber Filgueiras (ginecologista) e Péricles Fonseca (pediatra), a fim de cumprir as os 

requisitos dos serviços médico-pedagógicos italianos. Naquele ano, o padre Carrara 

ministrou a aula inaugural do instituto sobre os Aspectos da psicologia na Europa (IPP – 

Cinco anos de atividades, 1965, p.15). O seguinte fragmento de discurso enuncia a 

composição da equipe e as temáticas trabalhadas no instituto, em 1959:  

[...] O novo diretor [padre Geraldo Servo] havia feito estágio de quatro meses 

junto ao “Servizio di Consulenza Medico-psicopedagogica” e “Centro di 

Orientamento Scolastico e Profesionale” de Turim (Itália) e tentava dar ao SOEP 

sanjoanense uma estrutura similar. [...] Foi possível esboçar e começar o estudo 

sôbre o e “sentimento de falcidade” entre as crianças do grupo Aureliano 

Pimentel (Ma. do Carmo Mazzoni, Antônia Benedito), “situação emotiva dos 

menores abandonados” (Hélia Ribeiro de Sá, Ma. Lygia Leão), “relação entre 

nível mental e rendimento escolar” (Antonina Gomes, Niva Dâmaso de Oliveira) 

(IPP – Cinco anos de atividades, 1965, p.7)
69

. 
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 Alfredo Carrara de Melo (1932-) cursou Filosofia e Pedagogia, em São João del-Rei (1951), e Teologia, 

em São Paulo (1958). Realizou estágios no laboratório de psicologia com padre Ralfy Mendes (em 1955), no 

Centro de Estudos Pedagógicos da Fundação Getúlio Vargas (em 1959) e no Institut de Psychologie de 

Louvain (em 1962). Na FDB, foi professor de psicopatologia, psicologia diferencial e clínica e técnicas 

sociométricas. Exerceu esporadicamente a chefia do laboratório de psicologia (IPP – Cinco anos de 

atividades, 1965, p.22). 
69

 Evidencio que, em 1959, a equipe contava com as psicotécnicas Antônia Benedito, Maria Lygia Leão, 

Antonina Gomes e Niva Dâmaso de Oliveira.  
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Com a regulamentação da profissão de psicólogo pela lei n° 4.119/62, os padres 

Servo e Carrara obtiveram o registro profissional como psicólogos e se disponibilizaram a 

encaminhar processos ao Conselho Federal de Educação, para que as psicotécnicas do 

instituto também obtivessem o registro. Assim, até 1965, a equipe passou a ser formada 

por dois padres psicólogos, sete psicotécnicas voluntárias e dois médicos. No mesmo ano, 

as freiras salesianas Ana Eugênia Ferreira e Marysa Mourão Saboya chegaram para 

realizar estágios de psicologia no laboratório. Em substituição ao padre Alfredo Carrara, a 

irmã Ana Eugênia assumiu a vice-diretoria do instituto, em 1967.  

O levantamento sumário dessas equipes permite descrever as redes institucionais 

estabelecidas a partir do instituto são-joanense. No contexto estadual, os documentos 

mostram a ação do instituto em colégios salesianos mineiros de Araxá, Barbacena e 

Uberaba, por exemplo, e os diálogos empreendidos com os centros de psicologia da capital 

do estado. A psicotécnica Iracy Silva realizou estágios nos Serviços do Instituto de 

Psicologia da Universidade Católica de Minas Gerais (SIPUC), em 1964, e padre Geraldo 

Servo participou de seleção de docentes da Universidade de Minas Gerais (atual UFMG), 

no início da mesma década.  

Ainda em relação ao cenário mineiro, identifiquei o registro da visita de comitiva 

formada por Helena Antipoff, professoras da Fazenda do Rosário e outras autoridades 

durante a segunda semana de novembro de 1964. De acordo com o arquivo, essa visita já 

era planejada desde o fim de outubro:  

[Na quarta semana de outubro de 1964] Recebemos um ofício de D. Helena 

Antipoff pedindo permissão para uma visita do ISER e colaboração, sugestão 

para terapia ocupacional de deficientes. [...] [Em 30 de outubro de 1964] [Padre 

Geraldo Servo] noticiou a próxima visita de D. Helena Antipoff e uma equipe de 

professores (Livro de crônicas, volume 1, pp.54fv). 

 

A narrativa dessa visita amplia as informações apontadas por Brandão (2001a) que 

mostra que a psicóloga russa havia estado no Instituto de Psicologia e Pedagogia em duas 

ocasiões. Nas palavras do entrevistado Geraldo Servo:  

A primeira vez que a senhora Helena [Antipoff] esteve na Faculdade Dom Bosco 

foi para conhecer o laboratório de psicologia e verificar o que ele poderia lhe 

ajudar em seus trabalhos junto à fazenda do Rosário. A segunda vez para 

participar da festa de inauguração do Instituto de Psicologia e Pedagogia fazendo 

uma palestra sobre deficiência mental. Sim, após estas experiências e sob a 

orientação da senhora Helena recebemos orientações de como trabalhar e lidar 

com estas crianças e, em princípio, trabalhávamos utilizando para isto dos três 

elementos da natureza, terra, água e ar (Brandão, 2001a, p.64).  
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As relações estabelecidas entre o Instituto de Psicologia e Pedagogia e os trabalhos 

realizados na Fazenda do Rosário deverão ser investigadas posteriormente, visto que foram 

encontradas, no arquivo, referências aos estágios realizados pela equipe do instituto são-

joanense naquela instituição. Neste trabalho, pressuponho haver afinidades entre a 

educação emendativa realizada pelos salesianos na Escola de Excepcionais 

(posteriormente, APAE de São João del-Rei) e as ações empreendidas naquela instituição.  

No plano nacional, o arquivo mostra que as psicotécnicas Niva Dâmaso de Oliveira 

e Antônia Benedito dirigiram o Centro de Psicologia Aplicada de Brasília, a partir do 

início dos anos 1960 e que, em 1964, Hélia de Ribeiro Sá estagiou com padre Antônio 

Benkö
70

 no Instituto de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC-RJ). Esse fragmento mostra a complexa rede da qual o laboratório são-joanense foi 

um dos núcleos:  

[...] A Faculdade de Filosofia da UMG (Belo Horizonte) nos tem brindado com 

uma visita todos os anos. Por duas vezes, nosso diretor [padre Geraldo Servo] 

tomou parte na Comissão Julgadora de Concurso à Livre docência em 

Psicologia. [...] Coisa semelhante tem acontecido com a Faculdade de Filosofia 

Santa Maria, da Universidade Católica de Belo Horizonte e do SIPUC, sob a alta 

direção de frei Ricardo Rozenstraten, em cuja sede enviamos nossos elementos 

para estagiarem, oferecendo-lhes igual oportunidade. O mesmo podemos lembrar 

do ISER da Fazenda do Rosário, do SOSP, do IMAMIG, do PABAEE, equipe 

do Banco da Lavoura. Mantivemos intercâmbios e visitas e conferências ainda 

com a Faculdade Salesiana de Lorena (SP), a Faculdade de Filosofia de Goiânia, 

Faculdade Santa Úrsula. Mantemos contacto com a Sedes Sapientiae (setor de 

psicologia clínica), com a Faculdade São Bento (pesquisas do Laboratório de 

Psicologia Experimental, bem semelhante ao nosso), com o IPA da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde mantemos uma estagiária, com a 

Faculdade de Filosofia de Rio Claro (IPP – Cinco anos de atividades, 1965, 

p.25). 

 

O diálogo com instituições de relevância no cenário nacional denota a preocupação 

da direção do instituto em se constituir como um centro de psicologia reconhecido. 

Evidencio ainda a inserção internacional, considerando os registros de 1968 que narram 

que padre Geraldo Servo foi até Louvain, Liège e Sèvres, para estudar psicologia clínica, 

psicologia dinâmica e pesquisa científica. Ao retornar a São João del-Rei, realizou 

conferência para divulgar o estado da psicologia na Europa. Nesse sentido, o arquivo se 

esforça em descrever o instituto são-joanense como um centro atualizado em relação à 

produção científica do exterior.  
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 Antônio Benkö (1920-2013) foi o padre jesuíta, nascido na Hungria, enviado para coordenar o primeiro 

curso de psicologia da PUC-RJ, a partir de 1957. Atuou com processos seletivos, psicanálise e humanismo 

rogeriano e participou dos movimentos de regulamentação da profissão de psicólogo (Cerezzo & Silva, 

2001).  
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A ação de padre Geraldo Servo é central para o funcionamento do laboratório são-

joanense durante sua gestão, visto que algumas das qualificações atribuídas à instituição 

(como como dinamismo e prestígio) são devidas primordialmente ao religioso. O arquivo 

mostra seu protagonismo (e, consequentemente, o do instituto) ao registrar, por exemplo, a 

escolha do padre pela Sociedade Mineira de Psicologia para a direção do departamento de 

Psicologia Experimental e Comparada daquela entidade, em 1960. Os registros do 

cotidiano do instituto, tão caros ao padre Servo, tendem a diminuir no final do anos 1960. 

Descrevo a saída de Geraldo Servo como um dos elementos que contribuíram para a 

dissolução do laboratório são-joanense. 

 

4.5 As últimas cartadas  

 

A análise das finanças e das mudanças internas sofridas pelo instituto constroi o 

cenário de produção dos documentos que serviram como recorte temporal final deste 

estudo. Referencio-me
71

 ao ofício do Ginásio Santo Antônio e à carta da irmã Marysa 

Saboya à direção da Faculdade Dom Bosco. Em linhas gerais, essas correspondências 

discutem a proposta de transferência da faculdade salesiana de São João del-Rei para 

Brasília, o que acarretaria o fechamento do Instituto de Psicologia e Pedagogia e o 

encerramento dos serviços realizados no laboratório. Essas correspondências são 

importantes para compreender o papel imaginariamente estratégico do laboratório de 

psicologia no início da década de 1970, momento de modificações na instituição que o 

sediava.  

Em 11 de abril de 1971, lamentando a possível transferência da faculdade salesiana 

e das atividades empreendidas por esses religiosos, o frade franciscano Jordano 

Noordermeer, professor de matemática e física do Ginásio Santo Antônio, enviou ofício à 

direção da Faculdade Dom Bosco, a fim de mostrar o descontentamento do colégio 

franciscano em relação às negociações de transferência da instituição para a capital federal. 

Embora o frade não tenha se referido diretamente ao laboratório, ele deixou clara a 

importância dos cursos de graduação e dos exames de revalidação de estudos de ex-

seminaristas e aludiu aos cursos de aperfeiçoamento (realizados no laboratório).  

A partir dessa correspondência, infiro que o projeto de transferência da faculdade 

era conduzido pela direção da Inspetoria São João Bosco, principal mantenedora da 
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 Conferir Figuras G18 e G19.  
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faculdade, e se justificava pelo baixo retorno financeiro que a instituição oferecia. Nesse 

sentido, o franciscano sugeriu que a inspetoria passasse apenas a supervisionar a faculdade, 

possibilitando sua permanência em São João del-Rei – mantida com receitas e corpo 

docente próprios. Opondo-se à decisão da direção salesiana, o franciscano considerava que 

a faculdade se tornaria independente e continuaria a prestar serviços na região: 

Que a Inspetoria São João Bosco – a Entidade Mantenedora da Faculdade – seja 

antes de tudo a Entidade Supervisora da faculdade, sem precisar de colocar 

muitos do próprio pessoal da Inspetoria retirasse da cidade de São João del-Rei a 

faculdade de Dom Bosco, tão radicada nesta região e de tanto proveito de acôrdo 

com os 4 itens enumerados (Correspondência de frei Jordano para direção da 

Faculdade Dom Bosco, 11 de abril de 1971).  

 

Outro documento importante consultado no arquivo é a correspondência da irmã 

Marysa Saboya, enviada em 14 de abril de 1971, ao padre João Duque dos Reis, diretor da 

Faculdade Dom Bosco, em resposta ao pedido de posicionamento sobre a transferência da 

instituição. A salesiana se opôs à transferência, colocando-se como porta-voz do corpo 

docente da instituição. A retórica da remetente buscava convencer o leitor e se baseava na 

exposição de um argumento, seguida de um questionamento direto ao destinatário. 

Considero que essa estratégia colocava o leitor em uma postura reflexiva favorável ao 

argumento da remetente. 

Na visão da religiosa, a comparação entre as instituições brasiliense e são-joanense 

era desfavorável à faculdade mineira, seja em relação ao corpo docente, à biblioteca ou ao 

laboratório de psicologia. Essa transferência representaria o rebaixamento da FDB, pois a 

função que ela cumpria em São João del-Rei já era suprida por outras faculdades na capital 

federal. Nesse sentido, a faculdade salesiana seria uma réplica daquelas brasilienses e 

desampararia a cidade mineira.  

Além disso, a freira considerava que a recente abertura do curso de psicologia, a 

reforma do regimento interno da faculdade e a autorização concedida para aplicação de 

exames psicotécnicos para seleção de motoristas abriam novas possibilidades para a 

instituição e possibilitariam seu recuperação econômica. Portanto, a transferência para a 

capital federal era inoportuna e injustificável diante da nova fase da faculdade:  

[...] Não me parece justificável a transferência no momento em que estamos. A 

Faculdade acaba de abrir um nôvo curso (Psicologia) que já começa a trazer-lhe 

maior desenvolvimento; acaba de passar por uma reestruturação de seu 

Regimento interno; seu Instituto de Psicologia acaba de receber a notícia de que 

lhe será confiado o exame psicotécnico dos motoristas nesta região. Essas 

perspectivas tôdas sugerem que inicia uma fase de maior expansão da FDB aqui 

em São João del-Rei. Não se deveria ao menos esperar que essas possibilidades 

tão próximas se concretizassem, antes de qualquer decisão? (Correspondência de 
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irmã Marysa Mourão Saboya para padre João Duque dos Reis, 14 de abril de 

1971). 

 

O investimento em psicologia do trânsito se evidencia também na fatura
72

 de 

importação de um reaciômetro, adquirido de uma empresa belga
73

 e pago pelo Banco do 

Estado de Minas Gerais, em setembro de 1972. Esse aparelho foi concebido para medir a 

atenção difusa, construto psicológico a ser avaliado em exame psicotécnico para seleção de 

motoristas, tal como determinado pela resolução n°449/72 do Conselho Nacional de 

Trânsito, de 16 de março de 1972. O cenário visto no arquivo e nas informações de 

contexto mostra que a equipe do instituto são-joanense se mantinha atualizada em relação 

ao desenvolvimento das aplicações da psicologia, visto que importou um instrumento para 

os serviços de trânsito, mesmo em crise financeira. Nesse sentido, a autorização para 

exames em psicologia do trânsito se delineava como nova fonte de renda e possibilidade de 

permanência em São João del-Rei.  

Outro argumento construído pela irmã Marysa Saboya é o da dispensabilidade do 

laboratório de psicologia são-joanense na capital federal. Em resposta à afirmação de que 

ele continuaria como motivo de vanglória da Faculdade Dom Bosco em Brasília, a 

salesiana afirmou que ele não poderia ser utilizado para experimentações psicofisiológicas 

de ponta. Esse laboratório não mais representava a vanguarda da psicologia científica tal 

como apresentado nos registros da década de 1950; pelo contrário, tornara-se obsoleto e 

clássico. Assim, a religiosa apontou a necessidade de adquirir aparelhos norte-americanos 

a fim de garantir a atualidade do laboratório, caso a faculdade se transferisse para a capital 

federal.  

Esse desprestígio do laboratório são-joanense exemplifica a redução da influência 

dos países europeus em relação aos Estados Unidos na produção de psicologias ditas 

científicas no país. O êxodo de diversos pesquisadores europeus para os Estados Unidos 

durante a Segunda Guerra Mundial e o processo de reorganização da Europa alteraram em 

parte o centro de referência da psicologia produzida no Brasil. A influência político-

acadêmica estadunidense em instituições mineiras se fazia cada vez mais presente, haja 

vista a criação de laboratórios experimentais nos moldes da Análise Experimental do 

Comportamento, a partir do anos 1960 (Miranda, 2010, Miranda & Cirino, 2010a, 2010b).  
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 Conferir nota de compra de aparelho reaciômetro na figura G 18.  
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 Appareillage Électromécanique et Scientifique ETS Bettendorff, empresa sediada em Bruxelas e 

especializada na produção e comercialização de aparelhos psicotécnicos.  
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Desse modo, a salesiana sugeriu que esse laboratório de psicologia passaria a ser 

compreendido como objeto histórico em vez de espaço de produção de experimentações 

psicofisiológicas. Essa é a primeira referência escrita encontrada no arquivo de que o 

laboratório se constituía como peça histórica, embora esta análise sugira que uma 

compreensão museológica do laboratório já se manifestava na disposição dos aparelhos em 

salas para visitação. Nas palavras da religiosa:  

[...] Costuma-se pensar no valor que lá [em Brasília] teriam a Biblioteca e o 

Laboratório de Psicologia. No entanto, sem querer subestimar a êste último, 

gostaria de lembrar de que se trata de um laboratório de orientação européia, 

com aparelhos de valor mais histórico que atual, instrumentos de pesquisas hoje 

clássicas. Se a Faculdade quiser enveredar para uma experimentação psicológica 

nos moldes modernos (coisa para a qual Brasília já está aparelhada) seria preciso 

completá-lo com aparelhagem norte-americana atual, especialmente no âmbito 

da psicologia animal. Acho que o padre Carrara poderá confirmar o que estou 

dizendo. A não ser que se pretenda apenas ceder o Laboratório a outros, para que 

êles possam ter, além do que já têm, um instrumento para estudos de índole 

histórica, de desenvolvimento da Psicologia... (Correspondência de irmã Marysa 

Mourão Saboya para padre João Duque dos Reis, 14 de abril de 1971). 

 

Com essa carta, a irmã Marysa Saboya delineou possibilidades para dinamização da 

faculdade e dos serviços oferecidos por ela no interior mineiro, a fim de impedir sua 

transferência para Brasília. Esta análise destaca o papel atribuído ao laboratório, uma vez 

que ele é descrito de um modo diferente daquele de sua instalação. Ele é caracterizado 

como requisito fundamental para a criação do curso de psicologia, que poderia alterar o 

panorama orçamentário da faculdade. Por fim, a prestação de serviços foi o último 

elemento retomado na argumentação da religiosa. Em função dos valores da Congregação 

Salesiana, uma faculdade existe a serviço da região em que é criada e não para seu 

próprio proveito e desenvolvimento e, dessa forma, o laboratório de psicologia 

(considerado como espaço promotor de atividades sociais) é argumento favorável para a 

manutenção da FDB em São João del-Rei (Correspondência de irmã Marysa Mourão 

Saboya para padre João Duque dos Reis, 14 de abril de 1971).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste trabalho, construí uma narrativa sobre o laboratório de psicologia da 

Faculdade Dom Bosco no período circunscrito pelas primeiras correspondências enviadas 

da Itália tratando do envio de aparelhos experimentais, nos moldes dos principais 

laboratórios europeus, e pelos documentos concernentes à possível transferência desse 

mesmo laboratório para Brasília. Ao final deste texto, destaco que com a opção pela 

redação, predominantemente, na primeira pessoa do singular busco mostrar o espaço de 

enunciação que assumi, desde a escolha do referencial teórico-metodológico até a 

construção do arquivo investigado. Essa opção evidencia ainda que a narrativa produzida é 

uma dentre as possíveis histórias do dispositivo investigado, fundamentada nos 

documentos escolhidos e no cotejamento das informações de contexto encontradas na 

produção acadêmica existente. Assim, penso que outros pesquisadores poderão narrar 

diferentemente a história desse mesmo dispositivo, caso adotem outro arcabouço teórico ou 

identifiquem outros documentos que julguem indispensáveis, aos quais não recorri nesta 

pesquisa.  

Argumento que o laboratório de psicologia são-joanense possibilitou a organização 

de diversos serviços e exemplifica o processo de apropriação de um modelo de psicologia 

científica – neste caso, importado da Itália – para a aplicação e resolução de ditos 

“problemas” encontrados em situações clínicas, educativas e de trabalho locais. Dessa 

forma, corroboro a afirmação de Antunes (2012) de que a psicologia se institucionalizou 

no Brasil da primeira metade do século XX como uma ciência aplicada às situações 

problemáticas, de fracasso, de seleção ou de orientação. As atividades empreendidas pelos 

salesianos no (e a partir do) laboratório passaram a contar com o selo da cientificidade e 

serviram à construção da autoridade e do saber dos religiosos em São João del-Rei. O 

laboratório são-joanense serviu ainda como argumento e fundamento para a criação de um 

curso superior de psicologia (reconhecido pelo Ministério da Educação, em 1972) e para o 

registro de algumas psicotécnicas como psicólogas. Esse dispositivo possibilitou visitas e 

viagens, a realização de eventos acadêmicos e científicos, favorecendo a formação de 

estudantes e o atendimento psicopedagógico à comunidade local.  

Com base no arquivo construído, 25 aparelhos remanescentes do laboratório de 

psicologia salesiano foram identificados. Durante esta pesquisa, os instrumentos foram 

transferidos do LAPSAM para a sala 2.12 do LAPIP, onde aguardam melhor alocação no 
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CEDOC, para visitação e pesquisas. Essa transferência, que possibilitaria a reunião do 

conjunto de fontes desse laboratório para novas investigações, não pôde ser realizada, 

devido a limites institucionais que, no momento de finalização desta dissertação, parecem 

estar sendo superados. Nesse sentido, este trabalho também pode ser tomado como um 

documento, como um ponto na trama narrativa, sobre a preocupação com a história da 

psicologia em São João del-Rei. Posteriormente à transferência dos aparelhos, sugiro que 

as informações sobre o conjunto de documentos existentes no CDPHP sejam 

disponibilizadas online, tal como acontece nos sítios eletrônicos dos Aspi ou da 

Universidade Católica de Louvain. 

Os aparelhos expressam a influência organicista na psicologia produzida no 

laboratório são-joanense a partir da década de 1950. O alinhamento a esse projeto 

científico se prestou ao alinhamento ao discurso local ao discurso científico então 

predominante e que legitimava a produção de saberes psicológicos desde o final do século 

XIX. Dessa forma, os instrumentos possibilitaram a institucionalização de certo modelo de 

psicologia na faculdade salesiana, uma vez que o funcionamento de alguns deles 

pressupunha que a identificação de características fisiológicas permitiria traçar (ou 

identificar) o perfil caracteriológico do examinando, o que serviria para orientar decisões 

nos serviços oferecidos no laboratório.  

É bastante provável que, em 1971, os aparelhos estivessem armazenados em uma 

das salas do Instituto de Psicologia e Pedagogia, que sua utilização fosse cada vez mais 

esporádica e que as referências ao “laboratório de psicologia (experimental)” se tornassem 

cada vez mais raras. A realização de novos estudos poderá descrever a trajetória que esses 

instrumentos percorreram nas décadas seguintes até o momento em que foram guardados e 

silenciados no subsolo da universidade. Este texto constroi algumas pistas que poderão ser 

retomadas por outros pesquisadores.  

Ao longo desta dissertação, busquei lidar com a opacidade dos diversos sentidos do 

laboratório presente no arquivo. O laboratório é aí apresentado como lugar de silêncio, de 

respeito e de discrição. É ambiente de recolhimento e organização, de disciplina, leitura e 

estudo. É espaço onde convivem e dialogam profissionais de diferentes formações 

universitárias. O laboratório é apresentado como elemento para melhoria dos serviços 

educacionais oferecidos pelos salesianos em São João del-Rei. É exemplo do movimento 

de aplicação da psicologia aos ditos problemas educacionais e mostra a apropriação de um 
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projeto de psicologia de tradição experimental e fisiológica de modo a adaptá-lo à 

compreensão e à resolução de problemas educativos no contexto são-joanense.  

Neste trabalho, o laboratório é descrito como a estratégia encontrada para a 

organização dos serviços pedagógicos, psicológicos e psicopedagógicos oferecidos pelos 

salesianos e como um dos pontos de uma rede de laboratórios de psicologia na Europa 

(principalmente, na Itália e na Bélgica) e no Brasil. Essa compreensão torna-se possível 

mediante a descrição do contexto social e institucional que possibilitou a sua criação e a 

dos aparelhos que colaboram na sua institucionalização como ambiente de pesquisa.  

Evidencio a similaridade do desdobramento cronológico do caso são-joanense com 

aqueles ocorridos em outros lugares do país e do mundo: um laboratório, compreendido 

como um dispositivo experimental, garante e possibilita a criação de um instituto de 

formação e aplicação de psicologia. No caso são-joanense, a preocupação inicial com as 

questões educativas transforma-se em interesse por processos de seleção e orientação 

educacional e escolar, na utilização de técnicas para a criação de serviços de seleção 

profissional e na prestação de serviços a diversas empresas e indústrias de São João del-Rei 

e região.  

Por fim, indico algumas questões que poderão ser investigadas posteriormente, 

como (a) descrever detalhadamente o funcionamento dos serviços (de orientação e de 

seleção) oferecidos no laboratório, (b) descrever o processo de criação da Escola de 

Excepcionais (posteriormente, transformada na APAE de São João del-Rei) e a educação 

emendativa oferecida pelos salesianos, (c) investigar a importância do referencial teórico-

metodológico produzido por Agostino Gemelli e Giacomo Lorenzini para o laboratório, (d) 

compreender a rede de circulação de saberes entre instituições católicas europeias e 

laboratórios de psicologia brasileiros, (e) narrar a criação do curso de psicologia da 

Faculdade Dom Bosco e a formação dos primeiros psicólogos da instituição mineira.  
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ANEXO A – Presença salesiana em São João del-Rei (décadas de 1940 a 1960) 

 

 
Figura A1 – Primeira sede do Colégio São João e campo de futebol, década de 1940 [?] (CSDP, Barbacena) 

 

 
Figura A2 – Fachada do Colégio São João, década de 1940 [?] (CSDP, Barbacena)  
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Figura A3 – Fachada do Colégio São João, oratorianos e aspirantes, década de 1940 [?] (CSDP, Barbacena) 

 

 
Figura A4 – Pátio do Colégio São João, 1941 (CSDP, Barbacena) 
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Figura A5 – Fachada do Colégio São João e campo de futebol, maio de 1945 (CSDP, Barbacena) 

 

 
Figura A6 – Oratório Festivo São Caetano, década de 1950 [?] (CSDP, Barbacena) 
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Figura A7 – Oratório São Caetano, década de 1960 [?] (CSDP, Barbacena) 

 

 
Figura A8 – Oratório Festivo São Caetano, s/d (CSDP, Barbacena) 
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Figura A9 – Vista do bairro Fábricas, Igreja São João Bosco (em construção) e Colégio São João, década de 

1940 [?] (CSDP, Barbacena) 
 

 
Figura A10 – Igreja São João Bosco (em construção) e Colégio São João, década de 1940 (CSDP, 

Barbacena) 



122 

 

 
Figura A11 – Pavilhão interno do Colégio São João, 1946 (CSDP, Barbacena) 

 

 
Figura A12 – Fachada do Colégio São João/ Faculdade Dom Bosco, década de 1950 [?] (CSDP, Barbacena) 
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Figura A13 – Parte posterior do Colégio São João/ Faculdade Dom Bosco, década de 1950 [?] (CSDP, 

Barbacena) 
 

 
Figura A14 – Interior do Colégio São João/ Faculdade Dom Bosco, década de 1960 [?] (CSDP, Barbacena) 
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Figura A15 – Fachada da Faculdade Dom Bosco, década de 1960 (CSDP, Barbacena) 

 

 
Figura A16 – Aula inaugural da Faculdade Dom Bosco, 1954 (CSDP, Barbacena)  
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Figura A17 – Aula inaugural da Faculdade Dom Bosco, 1954 (CSDP, Barbacena)  
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ANEXO B – Aparelhos: demonstrações e usos (décadas de 1950 a 1960) 

 

 
Figura B1 – Aparelho: audiômetro, s/d (CDPHP/Lapip) 

 

 

 
Figura B2 – Aparelho: batoscópio estereômetro de Michotte, s/d (CDPHP/Lapip) 
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Figura B3 – Aparelho: bloco de Wiggly, encaixes de Friedrich e puzzles de Baumgarten, s/d 

(CDPHP/Lapip) 
 

 
Figura B4 – Aparelho: campímetro de Landelt, s/d (CDPHP/Lapip) 
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Figura B5 – Aparelho: falso torno, discos de Léon Walther e Souricière de Moede, s/d (CDPHP/Lapip) 

 

 
Figura B6 – Aparelho: Imagem especular, s/d (CDPHP/Lapip) 

 

 



129 

 

 
Figura B7 – Aparelho: lãs de Holmgrem, tabelas de discromatopsia e tabelas pseudoisocromáticas de Stilling, 

s/d (CDPHP/Lapip) 
 

 
Figura B8 – Aparelho: ototipo de Snellen, s/d (CDPHP/Lapip) 
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Figura B9 – Aparelho: PMK, s/d (CDPHP/Lapip) 

 

 
Figura B10 – Aparelho: polidinamômetro, s/d (CDPHP/Lapip) 
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Figura B11 – Aparelho: tacodômetro, s/d (CDPHP/Lapip) 

 

 
Figura B12 – Aparelho: tempo de reação simples, ótica e acústica, s/d (CDPHP/Lapip) 
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Figura B13 – Aparelho: aparelho de Toulouse-Piéron, s/d (CDPHP/Lapip) 

 

 
Figura B14 – Demonstração de uso de aparelho: Esfigmomanômetro, 1957 (CDPHP/Lapip. Foto recuperada) 
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Figura B15 – Demonstração de uso de aparelho: aparelho de engenhosidade mecânica,1957 (CDPHP/Lapip) 

 

 
Figura B16 – Demonstração de uso de aparelho: audiômetro e cabine silente, 1957 (CDPHP/Lapip) 
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Figura B17 – Demonstração de uso de aparelho: bloco de Wiggly, 1957 (CDPHP/Lapip. Foto recuperada) 

 

 
Figura B18 – Demonstração de uso de aparelho: caixa de Decroly, 1957 (CDPHP/Lapip. Foto recuperada) 
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Figura B19 – Demonstração de uso de aparelho: aparelho de engenhosidade mecânica, 1957 (CDPHP/Lapip) 

 

 
Figura B20 – Demonstração de uso de aparelho: ergógrafo, 1957 (CDPHP/Lapip) 
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Figura B21 – Demonstração de uso de aparelho: esfignomanômetro, 1957 (CDPHP/Lapip) 

 

 
Figura B22 – Demonstração de uso de aparelho: falso torno, 1957 (CDPHP/Lapip) 
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Figura B23 – Demonstração de uso de aparelho: mnemômetro, 1957 (CDPHP/Lapip) 

 

 
Figura B24 – Demonstração de uso de aparelho (não identificado), 1957 (CDPHP/Lapip) 

 



138 

 

 
Figura B25 – Demonstração de uso de aparelho: souricière de Moede, 1957 (CDPHP/Lapip) 

 

 
Figura B26 – Demonstração de uso de aparelho: souricière de Moede, 1957 (CDPHP/Lapip. Foto 

recuperada) 
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Figura B27 – Demonstração de uso de aparelho: tremômetro, 1957 (CDPHP/Lapip) 

 

 
Figura B28 – Demonstração de uso de aparelho: eletroquimógrafo, 1957 (CDPHP/Lapip) 
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Figura B29 – Demonstração de uso de aparelho: discos de Léon Walther, 1957 (CDPHP/Lapip) 

 

 
Figura B30 – Demonstração de uso de aparelho (não identificado), 1957 (CDPHP/Lapip. Foto recuperada) 
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Figura B31 – Demonstração de uso de aparelho: audiômetro e cabine silente, 1957 (CDPHP/Lapip) 

 

 
Figura B32 – Demonstração de uso de aparelho: taquistoscópio [?], 1957 (CDPHP/Lapip. Foto recuperada) 
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ANEXO C – Ambientes do(s) laboratório(s) (décadas de 1950 a 1970) 

 

 
Figura C1 – Conjunto de aparelhos, 1957 [?] (CSDP, Barbacena) 

 

 
Figura C2 – Disposição dos aparelhos, 1957 [?] (CSDP, Barbacena) 
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Figura C3 – Disposição dos aparelhos, 1960 [?] (CDPHP/Lapip) 

 

 
Figura C4 – Disposição dos aparelhos, 1960 [?] (CDPHP/Lapip) 

 

 



144 

 

 
Figura C5 – Laboratório de Ciências Naturais, Faculdade Dom Bosco, 1957 [?] (CSDP, Barbacena) 

 

 
Figura C6 – Laboratório de Línguas, Faculdade Dom Bosco, 1957 (CDPHP/Lapip. Foto recuperada) 
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Figura C7 – Laboratório de Línguas, Faculdade Dom Bosco, 1957 (CDPHP/Lapip. Foto recuperada) 

 

 
Figura C8 – Laboratório de Línguas, Faculdade Dom Bosco, 1957 (CDPHP/Lapip. Foto recuperada) 



146 

 

 
Figura C9 – Laboratório de Línguas, Faculdade Dom Bosco, 1957 (CDPHP/Lapip. Foto recuperada) 

 

 
Figura C10 – Laboratório de Línguas, Faculdade Dom Bosco, 1957 (CDPHP/Lapip. Foto recuperada) 
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Figura C11 – Sala de estudos, Faculdade Dom Bosco, 1957 (CDPHP/Lapip. Foto recuperada) 

 

 
Figura C12 – Momento de estudos, Faculdade Dom Bosco, 1957 [?] (CDPHP/Lapip) 
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Figura C13 – Momento de estudos, Faculdade Dom Bosco, 1957 [?] (CDPHP/Lapip) 

  

 
Figura C14 – Corredor do Instituto de Psicologia e Pedagogia, 1960 (CDPHP/Lapip) 
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Figura C15 – Sala de arquivos do Instituto de Psicologia e Pedagogia, 1960 (CDPHP/Lapip) 

 

 
Figura C16 – Sala de aplicação de testes coletivos do IPP, 1960 (CDPHP/Lapip) 
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Figura C17 – Laboratório de Psicologia, 1961 (CSDP, Barbacena) 

 

 
Figura C18 – Laboratório de Psicologia, 1961 (CSDP, Barbacena) 
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Figura C19 – Laboratório de Psicologia e equipe, 1961 (CSDP, Barbacena) 

 

 
Figura C 20 – Fachada da Faculdade Dom Bosco, dezembro de 1969 (CDPHP/Lapip) 
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Figura C 21 – Fachada do Instituto de Psicologia e Pedagogia, dezembro de 1969 (CDPHP/Lapip) 

 

 
Figura C 22 – Fachada do Instituto de Psicologia e Pedagogia, dezembro de 1969 (CDPHP/Lapip) 
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Figura C 23 – Depósito de aparelhos, dezembro de 1969 (CDPHP/Lapip) 

 

 
Figura C 24 – Sala de estar do Instituto de Psicologia e Pedagogia, dezembro de 1969 (CDPHP/Lapip) 

 



154 

 

 
Figura C 25 – Sala de atendimento infantil do IPP, dezembro de 1969 (CDPHP/Lapip) 

 

 
Figura C 26 – Equipe do Instituto de Psicologia e Pedagogia, dezembro de 1969 (CDPHP/Lapip) 
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Figura C 27 – Equipe do Instituto de Psicologia e Pedagogia, janeiro de 1970 (CDPHP/Lapip) 
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ANEXO D – Etapas de pesquisa  

 

 
Figura D 1 – Organização do acervo, anos 2000 (CDPHP/Lapip) 

 

 
Figura D 2 – Organização do acervo, anos 2000 (CDPHP/Lapip) 
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Figura D 3 – Disposição do acervo, 1° andar CEDOC, 04 de julho de 2013 (Arquivo de pesquisa) 

 

 
Figura D 4 – Disposição do acervo, 1° andar CEDOC, 04 de julho de 2013 (Arquivo de pesquisa) 
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Figura D 5 – Disposição do acervo, 1° andar CEDOC, 04 de julho de 2013 (Arquivo de pesquisa) 

 

 
Figura D 6 – Disposição do acervo, 1° andar CEDOC, 22 de julho de 2013 (Arquivo de pesquisa) 
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Figura D 7 – Disposição do acervo, 1° andar CEDOC, 22 de julho de 2013 (Arquivo de pesquisa) 

 

 
Figura D 8 – Disposição do acervo, 1° andar CEDOC, 22 de julho de 2013 (Arquivo de pesquisa) 
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Figura D 9 – Sala 102 do Lapsam, 20 de agosto de 2013 (Arquivo de pesquisa) 

 

 
Figura D 10 – Sala 102 do Lapsam, 20 de agosto de 2013 (Arquivo de pesquisa) 
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Figura D 11 – Sala 102 do Lapsam, 20 de agosto de 2013 (Arquivo de pesquisa) 

 

 
Figura D 12 – Fachada do CSDP, 23 de agosto de 2013 (Arquivo de pesquisa) 
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Figura D 13 – Sala 102 do Lapsam, 29 de agosto de 2013 (Arquivo de pesquisa) 

 

 
Figura D 14 – Sala 102 do Lapsam, 29 de agosto de 2013 (Arquivo de pesquisa) 
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Figura D 15 – Sala 102 do Lapsam, 29 de agosto de 2013 (Arquivo de pesquisa) 

 

 
Figura D 16 – Sala 102 do Lapsam, 29 de novembro de 2013 (Arquivo de pesquisa) 
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Figura D 17 – Sala 102 do Lapsam, 29 de novembro de 2013 (Arquivo de pesquisa) 

 

 
Figura D 18 – Sala 102 do Lapsam, 29 de novembro de 2013 (Arquivo de pesquisa) 
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Figura D 19 – Disposição do acervo, 2° andar CEDOC, 04 de setembro de 2014 (Arquivo de pesquisa) 

 

 
Figura D 20 – Disposição do acervo, 2° andar CEDOC, 04 de setembro de 2014 (Arquivo de pesquisa) 
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ANEXO E – Fichas manuais dos aparelhos 

 

 
Figura E1 – Aparelho de engenhosidade mecânica (CDPHP/Lapip) 
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Figura E2 – Aparelho de Fritz Heider (CDPHP/Lapip) 
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Figura E3 – Caixa de Decroly (CDPHP/Lapip) 
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Figura E4 – Cardiógrafo (CDPHP/Lapip) 
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Figura E5 – Cinestesiômetro (CDPHP/Lapip) 
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Figura E6 – Destrímetro [frente] (CDPHP/Lapip) 
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Figura E6 – Destrímetro [verso] (CDPHP/Lapip) 
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Figura E7 – Dinamógrafo (CDPHP/Lapip) 
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Figura E8 – Dinamômetro [frente] (CDPHP/Lapip) 
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Figura E8 – Dinamômetro [verso] (CDPHP/Lapip) 
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Figura E9 – Eletrogravímetro [frente] (CDPHP/Lapip) 
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Figura E9 – Eletrogravímetro [verso] (CDPHP/Lapip) 
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Figura E10 – Eletroquimógrafo [frente] (CDPHP/Lapip) 
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Figura E10 – Eletroquimógrafo [verso] (CDPHP/Lapip) 
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Figura E11 – Ergógrafo [frente] (CDPHP/Lapip) 
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Figura E11 – Ergógrafo [verso] (CDPHP/Lapip) 
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Figura E12 – Estereômetro batoscópio de Michotte (CDPHP/Lapip) 
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Figura E13 – Falso torno (ou ambidestrímetro) [frente] (CDPHP/Lapip) 
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Figura E13 – Falso torno (ou ambidestrímetro) [verso] (CDPHP/Lapip) 
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Figura E14 – Fotoestesiômetro (CDPHP/Lapip) 
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Figura E15 – Metrônomo (CDPHP/Lapip) 
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Figura E16 – Mnemômetro (CDPHP/Lapip) 
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Figura E17 – Otômetro (CDPHP/Lapip) 
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Figura E18 – Taquistoscópio (CDPHP/Lapip) 
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Figura E19 – Teste de encaixes (CDPHP/Lapip) 
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Figura E20 – Tremômetro (CDPHP/Lapip) 
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ANEXO F – Descrição geral dos aparelhos 

Aparelho:  

ambidestrímetro (ou falso torno), modelo do Instituto de Psicologia do Pontifício Ateneu 

Salesiano. 

Descrição:  

o ambidestrímetro serve para examinar a capacidade de dissociação e coordenação dos 

movimentos das mãos. A prova não se reduz unicamente ao exame da capacidade motora, 

mas revela dotes intelectuais, como o raciocínio, a memória sensório-motora, a modalidade 

de adaptação, a compreensão, a atenção e elementos caracteriológicos [...] a regularidade, a 

fatigabilidade, a orientação na escolha entre velocidade e exatidão, a capacidade de rápida 

aprendizagem, etc.  

 

Falso tôrno P.A.S. ou ambidestrímetro de Moede: coordenação bimanual, 

aprendizagem. O aparelho é feito para contagem automática dos êrros e tempo dos 

êrros. Serve para examinar a capacidade de dissociação e coordenação do 

movimento das mãos. A prova não se reduz porém unicamente ao exame das 

capacidades motóricas, mas revela também dotes intelectuais como o raciocínio, 

memória, modalidade de adaptação, compreensão, atenção, emotividade e, 

principalmente, certas características do trabalho manual: regularidade, 

fatigabilidade, rapidez de reações (IPP – Cinco anos de atividades, p.39). 

 

 
Ambidestrímetro ou falso torno, 2014 (Arquivo de pesquisa) 

Fonte:  

Fichas de aparelhos (CDPHP/Lapip).  

Instituto de Psicologia e Pedagogia – Cinco anos, 1960 de 1964 (CDPHP/Lapip). 
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Aparelho:  

aparelho de engenhosidade mecânica, modelo de Moede.  

Descrição:  

este aparelho é constituído por uma base metálica, sob a qual é montado um mecanismo 

desmontável [...]. Para a prova, o candidato observa o dispositivo por alguns momentos 

enquanto ele é posto em funcionamento pelo experimentador; em seguida, o examinador 

desmonta o aparelho em suas peças e as coloca em uma certa ordem sobre a mesa. O avaliado 

deve recompor o dispositivo de modo que funcione como no início. O tempo empregado é 

cronometrado e computado o número de tentativas de colocação erradas e observado o 

comportamento do candidato durante o trabalho. Essa prova serve para elucidar a inteligência 

prática do candidato ao resolver problemas concretos, a capacidade de intuição do significado 

funcional das partes ou órgãos de um dispositivo, uma certa forma de memória concreta 

visual e, particularmente, atitudes caracteriológicas no cumprimento de uma tarefa (como, 

por exemplo, metodicidade, reflexão, calma, impulsividade, irreflexão, etc.).  

 

 
Aparelho de engenhosidade mecânica, 2014 (Arquivo de pesquisa) 

Fonte:  

Fichas de aparelhos (CDPHP/Lapip).  

Instituto de Psicologia e Pedagogia – Cinco anos, 1960 de 1964 (CDPHP/Lapip). 
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Aparelho:  

aparelho de tempo de reação simples, ótica e acústica.  

Descrição: 

Tempo de reação simples, ótica e acústica. Môdelo TR-12, do Laboratório de 

Psicologia de Milão: padre Gemelli. Os estímulos são apresentados 

consecutivamente, mas em intervalos variáveis. Um papel milimetrado, possibilita o 

registro automático de 60 reações em milésimos de segundo, assim como conexão 

com um relógio contador OCE-1, da mesma firma (IPP – Cinco anos de atividades, 

p.38). 

 

 
Aparelho de tempo de reação simples, ótica e acústica, 2014 (Arquivo de pesquisa) 

Fonte:  

Fichas de aparelhos (CDPHP/Lapip).  

Instituto de Psicologia e Pedagogia – Cinco anos, 1960 de 1964 (CDPHP/Lapip). 
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Aparelho:  

arco de Christiaens.  

Descrição: 

nenhuma descrição foi encontrada por essa pesquisa.  

 
Arco de Christiaens, 2014 (Arquivo de pesquisa) 

Fonte:  

Fichas de aparelhos (CDPHP/Lapip).  

Instituto de Psicologia e Pedagogia – Cinco anos, 1960 de 1964 (CDPHP/Lapip). 
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Aparelho:  

audiômetro.  

Descrição: 

avalia capacidade de localização auditiva e sensibilidade discriminativa de um som em 

conjuntos tonais. Diferenciar frequência e intensidade tonal. Relação com Psicologia do 

Trabalho e Seleção Profissional.  

 

Audiômetro Elit para estudo da acuidade auditiva. Examina os dois ouvidos em separado, 

também como acréscimo do assurdecedor, emitindo frequências variáveis de 10 a 90 decibéis 

(IPP – Cinco anos de atividades, p.37). 

 

 
Audiômetro, 2014 (Arquivo de pesquisa) 

Fonte:  

Fichas de aparelhos (CDPHP/Lapip).  

Instituto de Psicologia e Pedagogia – Cinco anos, 1960 de 1964 (CDPHP/Lapip). 
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Aparelho:  

bloco de Wiggly.  

Descrição: 

Bloco de Wiggly, também denominado O'Connor Wiggly Block: teste alemão que 

apura inteligência prática, aprendizagem, habilidade manual, observação, percepção 

de formas, importância da vista ou do tato no trabalho manual, coordenação visivo-

motórica, aprendizagem por tentativas e êrros, orientação mental (IPP – Cinco anos 

de atividades, p.39). 

 

 
Bloco de Wiggly, 2014 (Arquivo de pesquisa) 

Fonte:  

Fichas de aparelhos (CDPHP/Lapip).  

Instituto de Psicologia e Pedagogia – Cinco anos, 1960 de 1964 (CDPHP/Lapip). 
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Aparelho:  

caixa de Decroly.  

Descrição: 

uma caixa metálica fechada por diversos dispositivos-problemas, 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, cada um relativo a um 

processo mental característico. [...] Pode-se considerar a caixa de Decroly como um teste de 

inteligência prática, ao iluminar as habilidades intelectuais da lógica de dedução e indução, 

ainda a capacidade do sujeito de aproveitar a experiência passada, sua capacidade de atenção e 

seu espírito de observação. O teste se presta perfeitamente para observação do comportamento 

de cada sujeito diante de vários tipos de dificuldade. A avaliação quantitativa do teste é feita 

cronometrando o tempo necessário para a solução de cada problema e a resolução total do 

teste (tempo de abertura e tempo de fechamento da caixa).  

 

Caixa de Decroly: deve ser aberta no menor espaço de tempo. Apresenta um 

conjunto de 5 problemas com dificuldades diferentes, cada um dos quais está ligado 

a diferente tipo de processo mental característico. É um teste de inteligência prática, 

muito utilizado na Bélgica (IPP – Cinco anos de atividades, p.40). 

 
Caixa de Decroly, 2014 (Arquivo de pesquisa) 

Fonte:  

Fichas de aparelhos (CDPHP/Lapip).  

Instituto de Psicologia e Pedagogia – Cinco anos, 1960 de 1964 (CDPHP/Lapip). 
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Aparelho:  

campímetro de Landelt.  

Descrição: 

este aparelho é útil para a determinação da amplitude do campo visual (experimentação 

fisiológica) e para o estudo de fenômenos de percepção periférica, estudo da restrição do 

campo visual da consciência em estados de alerta (experimentação psicológica).  

 

Campímetro de Landelt para avaliação do campo de visão para diversas côres e em 

diversas situações emocionais (IPP – Cinco anos de atividades, p.37). 

 

 
Campímetro de Landelt, 2014 (Arquivo de pesquisa) 

Fonte:  

Fichas de aparelhos (CDPHP/Lapip).  

Instituto de Psicologia e Pedagogia – Cinco anos, 1960 de 1964 (CDPHP/Lapip). 
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Aparelho:  

cardiógrafo, modelo de Marey.  

Descrição: 

é constituído por uma cápsula pneumática montada sobre um suporte especial, o qual fixado 

sobre o peito, na região cardíaca, por cintos que passam sobre o ombro e ao redor do tórax. 

[...] O aparelho serve para o exame psicofisiológico da emotividade e para todas as formas de 

controle psicofisiológico da atividade do candidato.  

 

Cardiógrafo de Marey Jacquet: cápsula pneumática montada sôbre um aparelho de 

pressão. Usado para exame psicofisiológico da emotividade e para qualqeur forma de 

contrôle psicofisiológico de atividade do candidato. (IPP – Cinco anos de atividades, 

p.36). 

 

Cardiógrafo de Jacquet, 2014 (Arquivo de pesquisa) 

Fonte:  

Fichas de aparelhos (CDPHP/Lapip).  

Instituto de Psicologia e Pedagogia – Cinco anos, 1960 de 1964 (CDPHP/Lapip). 
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Aparelho:  

cinestesiômetro (ou Reglette ou régua para aprender), modelo LASM.  

Descrição: 

trata-se de um aparelho que se presta a muitas tarefas de interesse prático. De fato, permite ter 

indicações precisas sobre a memória motora (lembrança da amplitude de um movimento, dado 

como linha de base), sobre o poder de controle, sobre a sugestionabilidade, sobre o 

automatismo dos movimentos, bem como sobre o automatismo dos movimentos, bem como as 

várias qualidades caracteriológicas do sujeito examinado. Avalia memória motora, poder de 

controle, automatismo, sugestionabilidade, memória cinestésica, dinamismo, regularidade e 

características da personalidade.  

 

Cinestesiômetro ou reglette de Carrard: indicações sôbre memória motriz, poder de 

contrôle, sugestionabilidade, automatismo, qualidades caracteriológicas. Cada 

aplicação apura cêrca de 100 movimentos. O teste parece manter certa semelhança 

com PMK de Mira y López. Existe também o modelo de Michotte (IPP – Cinco anos 

de atividades, p.39). 

 

 
Cinestesiômetro, 2014 (Arquivo de pesquisa) 

Fonte:  

Fichas de aparelhos (CDPHP/Lapip).  

Instituto de Psicologia e Pedagogia – Cinco anos, 1960 de 1964 (CDPHP/Lapip). 
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Aparelho:  

dinamômetro universal.  

Descrição: 

este aparelho serve para a medição da força muscular [...]. O aparelho serve para as seguintes 

provas: medida de força de cada mão (direita e esquerda); das duas mãos juntas (convém 

nessa situação inserir duas séries de molas); com a alavanca acionada, serve para a medição da 

tração horizontal e para medir a força muscular dos ombros (segurando o aparelho na frente 

do esterno); encaixando o banco e as bases para os pés, serve para a avaliação do esforço 

realizado pelos músculos dorsais e lombares. Exame de força muscular. 

  

Dinamômetro de Zimmermann: estuda o esfôrço máximo, a duração do esfôrço e o 

trabalho realizado. O exercício é ritmado pelo som do metrônomo (IPP – Cinco anos 

de atividades, p.37). 

 

Dinamômetro (ou polidinamômetro) universal, 2014 (Arquivo de pesquisa) 

Fonte:  

Fichas de aparelhos (CDPHP/Lapip).  

Instituto de Psicologia e Pedagogia – Cinco anos, 1960 de 1964 (CDPHP/Lapip). 
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Aparelho:  

eletrogravímetro, modelo LASM.  

Descrição: 

este aparelho foi construído baseado no modelo concebido pelo professor H. Spreng do 

Instituto de Psicologia Aplicada de Berna e no princípio de funcionamento de aparelho 

homônimo criado pelo professor H. Piéron. O aparelho é constituído de duas alavancas 

horizontais dispostas uma ao lado da outra [...] serve para o exame da sensibilidade bárica, isto 

é, para examinar a capacidade de avaliação da diferença ou semelhança entre dois pesos. [...] 

Esta prova revela ainda traços psicológicos, como hábitos de trabalho, o comportamento 

emotivo e instintivo, o comportamento voluntário, a capacidade e a atenção sensório-motora, 

etc.  

Eletrogravímetro LASM, para exame e registro da sensibilidade bárica. O nosso 

aparelho segue os môdelos de Spreng (Berna, Suíça, e Piéron) (IPP – Cinco anos de 

atividades, p.37). 

 

 
Eletrogravímetro, 2014 (Arquivo de pesquisa) 

Fonte:  

Fichas de aparelhos (CDPHP/Lapip).  

Instituto de Psicologia e Pedagogia – Cinco anos, 1960 de 1964 (CDPHP/Lapip). 
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Aparelho:  

eletroquimógrafo universal, modelo do Instituto de Psicologia do Pontifício Ateneu Salesiano.  

Descrição: 

este modelo de eletroquimógrafo foi concebido de modo a responder a todas as possibilidades 

de trabalho para registro gráfico exato e controlado por cronômetro requisitados na pesquisa 

em Fisiologia e em Psicologia Experimental e ainda em numerosas aplicações no campo da 

Psicotécnica [...].  

Eletroquimógrafo universal, modêlo PAS, com seis velocidades. Três altas 

velocidades, transmitidas pela polia horizontal superior (1", 2", 4"), e três baixas 

velocidades, transmitidas pela polia vertical lateral (1', 2', 4'). O aparelho segue 

modêlo do Instituto Jean-Jacques Rousseau, de Genebra; opera com papel 

enfumaçado ou tinta. Está provido de um prolongamento Hering, que possibilita 

trabalhar até com 3 metros de papel. O aparelho faz registrações gráficas exatas e 

cronometricamente controladas, exigidas pelas pesquisas de fisiologia, psicologia 

experimental e numerosas aplicações no campo da psicotécnica. O aparelho funciona 

também como interruptor universal e como aparelho de impulsos elétricos ritmados 

ou para correntes elétricas cronometradas (IPP – Cinco anos de atividades, p.36). 

 

 
Eletroquimógrafo universal, 2014 (Arquivo de pesquisa) 

Fonte:  

Fichas de aparelhos (CDPHP/Lapip).  

Instituto de Psicologia e Pedagogia – Cinco anos, 1960 de 1964 (CDPHP/Lapip). 
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Aparelho:  

ergógrafo, modelo do Instituto de Psicologia do Pontifício Ateneu Salesiano.  

Descrição: 

este modelo de ergógrafo é baseado sobre os princípios e a concepção do aparelho clássico de 

Mosso; foram feitas várias alterações que permitem uma maior facilidade de uso. O ergógrafo 

serve para a medição da resistência e da fatigabilidade durante um trabalho. As pesquisas 

empreendidas por Mosso e por outros estudiosos confirmam que o ergograma e a curva de 

fadiga variam segundo as condições fisiológicas e psíquicas do indivíduo. Os elementos 

caracteriológicos e tipológicos do candidato são revelados na forma da curva do ergograma 

[...]. Além disso, permite certa avaliação do esforço de vontade.  

 

Ergógrafo de Mosso - Treves: aparelho clássico que isola um dedo da mão e estuda a 

fatigabilidade e permite também conclusões sôbre traços caracteriológicos através do 

exame do ergograma (IPP – Cinco anos de atividades, p.37). 

 

 
Ergógrafo [parte do aparelho], 2014 (Arquivo de pesquisa) 

Fonte:  

Fichas de aparelhos (CDPHP/Lapip).  

Instituto de Psicologia e Pedagogia – Cinco anos, 1960 de 1964 (CDPHP/Lapip). 
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Aparelho:  

esfigmomanômetro.  

Descrição: 

nenhuma descrição foi encontrada por essa pesquisa. 

 

 
Esfigmomanômetro, 2014 (Arquivo de pesquisa) 

Fonte:  

Fichas de aparelhos (CDPHP/Lapip).  

Instituto de Psicologia e Pedagogia – Cinco anos, 1960 de 1964 (CDPHP/Lapip). 
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Aparelho:  

estereômetro batoscópio (ou plastoscópio), modelo de Michotte.  

Descrição: 

inventado por Albert Michotte, em Louvain, na década de 1930. O modelo se baseia no 

esquema técnico do instrumento idealizado por Ewald Hering na década de 1860. Um novo 

modelo foi idealizado por Enzo Bonaventura no Laboratório de Psicologia Experimental do 

Instituto de Estudos Superiores de Firenze.  

Este aparelho permite examinar a capacidade de avaliação do senso de profundidade ou de 

relevo no âmbito de pequena distância. [...] O aparelho é adequado para todos aqueles que 

realizam trabalho de precisão e onde se requer um grande senso de avaliação visual de relevo 

em microestruturas.  

Estereômetro batoscópio de Michotte - plastoscópio: examina a capacidade de 

percepção das profundidades, assim como do relêvo. Aparelho indicado para os que 

devem executar trabalhos de precisão e nos quais se requer um sentido agudo de 

avaliação visiva do relêvo das microestruturas (IPP – Cinco anos de atividades, 

p.37). 

 

 
Estereômetro batoscópio de Michotte [parte do aparelho], 2014 (Arquivo de pesquisa) 

Fonte:  

Fichas de aparelhos (CDPHP/Lapip).  

Instituto de Psicologia e Pedagogia – Cinco anos, 1960 de 1964 (CDPHP/Lapip). 
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Aparelho:  

fotoestesiômetro, modelo do Instituto de Psicologia do Pontifício Ateneu Salesiano.  

Descrição: 

o aparelho é constituído por uma caixa metálica com uma fonte luminosa e os mecanismos 

para a regulação gradual da luz. [...] Este modelo original de fotoestesiômetro foi concebido 

com uma dupla finalidade:  

a) uma finalidade de estudo no campo da Psicologia Experimental, a determinação do valores 

de limiares na percepção das alterações de brilho e luz em algumas cores fundamentais; 

b) uma finalidade prática, de aplicação no campo da Psicotécnica e da Psicologia Industrial, o 

exame da capacidade de distinguir as cores mais usadas na aplicação da vida moderna, o 

branco-amarelo, o vermelho, o verde e o violeta em seus diferentes graus de intensidade e de 

clareza. Isto resulta em uma prova que integra o exame para o daltonismo.  

Além disso, ele se presta ao exame da capacidade de visão crepuscular nos diversos graus de 

luminosidade.  

Fotoestesiômetro IPS - Tal aparelho no campo da Psicologia Experimental, 

possibilita determinação do limiar de percepção das diversas luminosidades. No setor 

da psicotécnica, máxime aplicada à indústria, possibilita exame da capacidade de 

distinguir as côres mais usadas nas aplicações da vida moderna, como o branco, 

amarelo, vermelho, verde. Integra o exame de daltonismo (IPP – Cinco anos de 

atividades, p.37). 

 

 
Fotoestesiômetro, 2014 (Arquivo de pesquisa) 

Fonte:  

Fichas de aparelhos (CDPHP/Lapip).  

Instituto de Psicologia e Pedagogia – Cinco anos, 1960 de 1964 (CDPHP/Lapip). 
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Aparelho:  

imagem especular.  

Descrição: 

aparelho para estudo de aprendizagem da coordenação visual-motora.  

Imagem especular: modêlo do laboratório da Faculdade Dom Bosco, copiado, porém 

do tipo francês. Capacidade de atenção, aprendizagem, coordenação visivo-motórica, 

transferência bilateral (IPP – Cinco anos de atividades, p.39). 

 

 

 
Imagem especular [partes do aparelho], 2014 (Arquivo de pesquisa) 

Fonte:  

Fichas de aparelhos (CDPHP/Lapip).  

Instituto de Psicologia e Pedagogia – Cinco anos, 1960 de 1964 (CDPHP/Lapip). 
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Aparelho:  

mnemômetro, modelo original de Ranschburg.  

Descrição: 

aparelho inventado por Pál Ranschburg, durante a década de 1890. O instrumento se baseia no 

esquema técnico do taquistoscópio e nas provas de memorização conduzidas por Hermann 

Ebbinghaus, Georg Elias Müller e Alfons Pilzecker. É constituído por um tambor de alumínio, 

revestido internamente cuidadosamente por um material antiacústico, para amortecer o 

barulho do funcionamento do aparelho. [...] O mnemômetro é um dos aparelhos clássicos para 

a apresentação de estímulos (palavras, frase, sílabas, números, sinais, etc.). Serve 

particularmente para o estudo e o exame dos processos de memória e de associação.  

 

Mnemômetro de Ranschburg: para determinação do tempo de apresentação dos 

estímulos percebidos. Discos com 60 setôres apresentam estímulos variados: 

palavras, sílabas, sinais, números. Estudo e exame dos processos de memória e 

associação. Trabalha com corrente de 6 volts c.c. Envia estímulos a intervalos fixos 

marcados pelo metrônomo a contactos elétricos ou envia a intervalos variáveis por 

meio de manipulador de Morse (IPP – Cinco anos de atividades, p.38). 

 

Mnemômetro, 2014 (Arquivo de pesquisa) 

Fonte:  

Fichas de aparelhos (CDPHP/Lapip).  

Instituto de Psicologia e Pedagogia – Cinco anos, 1960 de 1964 (CDPHP/Lapip). 
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Aparelho:  

otômetro segundo Blumenfeld, modelo do Instituto de Psicologia do Pontifício Ateneu 

Salesiano de Turim.  

Descrição: 

este aparelho é destinado especialmente ao controle e ao exame da precisão na avaliação 

visual de pequenos espaços e de pequenas figuras. O aparelho é muito indicado para 

mecânicos, ajustadores e para todos que devem cumprir uma atividade de alta precisão.  

 

Optômetro de Blumenfeld, môdelo PAS, para percepção ótica: golpe de vista. 

Contrôle e exame da precisão da avaliação visiva de pequenos espaços ou de 

pequenas figuras. Indicado para mecanismo ou profissões de precisão ótica: 

ajustadores, mecânicos, relojoeiros (IPP – Cinco anos de atividades, p.38). 

 

 
Otômetro, 2014 (Arquivo de pesquisa) 

Fonte:  

Fichas de aparelhos (CDPHP/Lapip).  

Instituto de Psicologia e Pedagogia – Cinco anos, 1960 de 1964 (CDPHP/Lapip). 
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Aparelho:  

souricière de Moede.  

Descrição: 

Inventado por Walther Moede, em Berlim, durante a década de 1920.  

 

Souricière de Moede: modêlo francês adotado pela madame Piéron. Avalia 

motricidade, aprendizagem, comportamento geral, viscosidade, estado nervoso, 

coordenação bimanual e visivo-motórica (IPP – Cinco anos de atividades, p.39). 

 

 
Souricière de Moede, 2014 (Arquivo de pesquisa) 

Fonte:  

Fichas de aparelhos (CDPHP/Lapip).  

Instituto de Psicologia e Pedagogia – Cinco anos, 1960 de 1964 (CDPHP/Lapip). 
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Aparelho:  

taquistoscópio, modelo de Netchaieff.  

Descrição: 

o aparelho serve para o exame da rapidez de percepção de imagens e é fundamental em todo 

gabinete de Psicologia e de Fisiologia pelas numerosas aplicações às quais pode ser destinado.  

 

Taquistoscópio manual de Netchaieff: aparelho clássico, cronometrado com relógio 

de Hipp. Serve para exame da rapidez de percepção das imagens. Fundamental em 

todo laboratório de psicologia e de psicotécnica pelas numerosas aplicações às quais 

pode ser destinado (IPP – Cinco anos de atividades, p.38). 

 

 
Taquistoscópio, 2014 (Arquivo de pesquisa) 

Fonte:  

Fichas de aparelhos (CDPHP/Lapip).  

Instituto de Psicologia e Pedagogia – Cinco anos, 1960 de 1964 (CDPHP/Lapip). 
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Aparelho:  

teste de execução de ordens.  

Descrição: 

nenhuma descrição foi encontrada por essa pesquisa. 

 

 
Teste de execução de ordens [parte do aparelho], 2014 (Arquivo de pesquisa) 

Fonte:  

Fichas de aparelhos (CDPHP/Lapip).  

Instituto de Psicologia e Pedagogia – Cinco anos, 1960 de 1964 (CDPHP/Lapip). 
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Aparelho:  

aparelho de Toulouse-Piéron.  

Descrição: 

aparelho para avaliação da atenção difusa.  

 
Aparelho de Toulouse-Piéron, 2014 (Arquivo de pesquisa) 

Fonte:  

Fichas de aparelhos (CDPHP/Lapip).  

Instituto de Psicologia e Pedagogia – Cinco anos, 1960 de 1964 (CDPHP/Lapip). 
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Aparelho:  

tremômetro, modelo de Moede.  

Descrição: 

é constituído por uma chapa metálica, fixada sobre uma base de madeira adequada. Para o 

controle do tremor da mão e o exame da firmeza, na parte superior da chapa são feitos sete 

furos, cujos diâmetros diminuem gradualmente da esquerda para direita. O candidato deve 

introduzir um perfurador de metal, sem tocar as bordas dos furos; cada contato fecha um 

circuito elétrico, o qual faz tocar uma sineta elétrica e funcionar um contador eletromagnético.  

Na parte central e inferior, a chapa apresenta linhas e desenhos de dificuldade gradual; 

servindo para o exame de precisão do movimento. O candidato deve percorrê-los introduzindo 

o perfurador; todos os contatos com as bordas fazem disparar a sineta de controle e fazem o 

controlador eletromagnético funcionar. É contado o tempo de execução de cada uma das 

provas e o número de erros, os quais são automaticamente contados pelo contador 

eletromagnético, do qual o aparelho é acompanhado. O eventual acoplamento de um 

eletroconoscópio permite ainda a avaliação da duração dos erros.  

 

Tremômetro de Moede: é o aparelho clássico para o exame do tremor das mãos e da 

precisão dos movimentos, firmeza da mão e capacidade de autodomínio. Importante 

para eletricistas (IPP – Cinco anos de atividades, p.39). 

 
Tremômetro, 2014 (Arquivo de pesquisa) 

Fonte:  

Fichas de aparelhos (CDPHP/Lapip).  

Instituto de Psicologia e Pedagogia – Cinco anos, 1960 de 1964 (CDPHP/Lapip). 
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ANEXO G – Documentos escritos e correspondências 

 

 
 

 
Figura G2 – Correspondência de Giacomo Lorenzini para Alcides Lanna, 22 de novembro de 1953 

(CDPHP/Lapip) 
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Figura G2 – Correspondência de Giacomo Lorenzini para Alcides Lanna, 22 de novembro de 1953 

(CDPHP/Lapip) 
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Figura G3 – Correspondência de Giacomo Lorenzini para Alcides Lanna, 22 de setembro de 1954 

(CDPHP/Lapip) 
 

 
Figura G4 – Correspondência de Giacomo Lorenzini para Irineu Leopoldino de Souza, 

22 de setembro de 1954 (CDPHP/Lapip) 
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Figura G5 – Extrato de despesas da compra do laboratório, 22 de setembro de 1954 (CDPHP/Lapip) 
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Figura G5 – Extrato de despesas da compra do laboratório, 22 de setembro de 1954 (CDPHP/Lapip) 
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Figura G6 – Correspondência de Giacomo Lorenzini para Alcides Lanna, 08 de novembro de 1954 

(CDPHP/Lapip) 
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Figura G7 – Extrato de despesas da compra do laboratório, 1° de março de 1955 (CDPHP/Lapip) 
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Figura G7 – Extrato de despesas da compra do laboratório, 1° de março de 1955 (CDPHP/Lapip) 
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Figura G8 – Lista de livros importados para o laboratório, s/d (CDPHP/Lapip) 
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Figura G9 – Correspondência de Irineu Leopoldino de Souza para Giacomo Lorenzini,  

19 de abril de 1955 (CDPHP/Lapip) 
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Figura G9 – Correspondência de Irineu Leopoldino de Souza para Giacomo Lorenzini,  

19 de abril de 1955 (CDPHP/Lapip) 
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Figura G10 – Correspondência de Giacomo Lorenzini para Irineu Leopoldino de Souza,  

11 de abril de 1955 (CDPHP/Lapip) 
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Figura G11 – Correspondência de Virgínio Fistarol para Giacomo Lorenzini, 31 de maio de 1957 

(CDPHP/Lapip) 
 

 
Figura G12 – Correspondência de Giacomo Lorenzini para Tarcísio Zandonade, 28 de agosto de 1959 

(CDPHP/Lapip) 
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Figura G12 – Correspondência de Giacomo Lorenzini para Tarcísio Zandonade, 28 de agosto de 1959 

(CDPHP/Lapip) 
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Figura G13 – Correspondência de Giacomo Lorenzini para Geraldo Servo, 26 de novembro de 1959 

(CDPHP/Lapip) 
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Figura G14 – Correspondência para Almir de Castro (CAPES), autoria não-identificada, 30 de novembro 

de 1959 (CDPHP/Lapip) 
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Figura G14 – Correspondência para Almir de Castro (CAPES), autoria não-identificada, 30 de novembro 

de 1959 (CDPHP/Lapip) 
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Figura G14 – Correspondência para Almir de Castro (CAPES), autoria não-identificada, 30 de novembro 

de 1959 (CDPHP/Lapip) 
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Figura G15 – Correspondência de Antônia Benedito e Niva Dâmaso para Geraldo Servo, 15 de setembro 

de 1960 (CDPHP/Lapip) 
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Figura G15 – Correspondência de Antônia Benedito e Niva Dâmaso para Geraldo Servo, 15 de setembro 

de 1960 (CDPHP/Lapip) 
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Figura G16 – Correspondência de Geraldo Servo para Raulino Bussarello, 19 de maio de 1962 

(CDPHP/Lapip) 
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Figura G17 – Correspondência de Geraldo Servo para Tancredo de Almeida Neves, 20 de janeiro de 

1964 (CDPHP/Lapip) 
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Figura G18 – Ofício de Jordano Noordermeer para direção da Faculdade Dom Bosco, 11 de abril de 1971 

(CSDP, Barbacena) 
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Figura G19 – Correspondência de Marysa Mourão Saboya para João Duque dos Reis, 14 de abril de 1971 

(CSDP, Barbacena) 
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Figura G19 – Correspondência de Marysa Mourão Saboya para João Duque dos Reis, 14 de abril de 1971 

(CSDP, Barbacena) 
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Figura G19 – Correspondência de Marysa Mourão Saboya para João Duque dos Reis, 14 de abril de 1971 

(CSDP, Barbacena) 
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Figura G19 – Correspondência de Marysa Mourão Saboya para João Duque dos Reis, 14 de abril de 1971 

(CSDP, Barbacena) 
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Figura G22 – Nota de compra de reaciômetro, 15 de setembro de 1972 (CDPHP/Lapip) 

 


