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RESUMO

OLIVEIRA, F. M. A experiência do ISOP: a participação e visão feminina na
constituição da Psicologia no Rio de Janeiro. 2009. 144 f. Tese (Doutorado em
Psicologia Social) – Instituto de Psicologia, Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.
O objetivo deste trabalho é construir uma história que promova a visão da
participação das mulheres na constituição do espaço psi no Rio de Janeiro. Para
tanto, optamos por investigar as atividades e a inserção das mulheres em uma
instituição relevante para a Psicologia em seu período de autonomização. A
instituição estudada foi o Instituto de Seleção e Orientação Profissional (ISOP), da
Funadação Getulio Vargas (FGV), no período que vai desde sua fundação, agosto
de 1947, até o final da década de 1970. Utilizamos como fonte dados coletados nos
Relatórios Anuais do ISOP e entrevistas realizadas com pessoas que atuaram no
Instituto durante o período estudado. Assim, buscamos aliar o entendimento do
momento vivido pela Psicologia com os modos de se ver e pensar a inserção da
mulher na sociedade. O referencial teórico utilizados vai de autores brasileiros como
Ana Maria Jacó-Vilela, Paulo Rosas, Antônio Gomes pena a estrangeiros como Aldo
Carotenuto, Bosch Fiol e Ferrer Pérez, que contribuem com as pesquisas e relatos
para a configuração da história da Psicologia. Além destes, autores que permeiam
nossa perspectiva de gênero como Judith Butler, Thomas Laqueur e Margareth
Rago. A aliança de perspectivas destes diversos autores aos dados coletados
produziram uma análise que promoveu a emergência de diversos fatores que
influenciaram a visibilidade feminina na história da Psicologia. Acreditamos que este
trabalho possa contribuir para a ampliação do campo de estudos femininos na
história da Psicologia, quiçá da ciência brasileira.
Palavras-chave: História. Psicologia. Gênero. ISOP. FGV.

ABSTRACT

OLIVEIRA, F. M. The experience of ISOP: participation and feminine vision in the
constitution of Psychology in Rio de Janeiro. 2009. 144 f. Tese (Doutorado em
Psicologia Social) – Instituto de Psicologia, Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.
The aim of this work is to build a story that promotes the vision of women's
participation in the constitution of psi area in Rio de Janeiro. Therefore, we decided to
investigate the activities and the inclusion of women in a relevant institution for
Psychology during it’s autonomy process. The studied institution was the Instituto de
Seleção e Orientação Profissional (ISOP), of Funadação Getulio Vargas (FGV), from
it’s foundation in August 1947, by the end of the 1970’s. We used as source data
collected from annual written report of ISOP and interviews with people who worked
at the Institute during the period studied. Thus, we seek to combine the
understanding of the moment lived by psychology with ways of seeing and thinking
about the inclusion of women in society. The theoretical framework used is from
Brazilian authors such as Ana Maria Jacó-Vilela, Paulo Rosas, Antônio Gomes to
non-Brazilian ones as Aldo Carotenuto, Bosch Fiol Ferrer and Perez, who contributed
with their researchs and reports to the setting of the history of psychology. In
addition, authors that permeate our gender perspective as Judith Butler, Thomas
Laqueur and Margareth Rago. The alliance prospects of these various authors to the
collected data produced an analysis that promoted the emergence of several factors
that influenced women's visibility in the history of Psychology. We believe that this
work can contribute to the expansion of the field of women's studies in the history of
Psychology, perhaps of Brazilian Science.
Key-words: History. Psychology. Gender. ISOP. FGV.
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INTRODUÇÃO

Esta tese é fruto de uma inquietação relativa à pouca visibilidade que se tem
dado, na História da Psicologia brasileira, para a participação das mulheres na
constituição do espaço psi. Assim, para compreender esta participação, realizamos
um estudo de caso visando a investigar a atuação das mulheres no Instituto de
Seleção e Orientação Profissional (ISOP) da Fundação Getulio Vargas (FGV), no
período compreendido entre 1947 ao final da década de 1970.
Nosso objetivo não é mapear nomes e personagens que nós, contadores da
história, consideramos importantes, mas desenhar como as pessoas, neste caso
mulheres, participaram da constituição de espaços de construção de conhecimento e
atuação nas fases que consideramos de autonomização (a partir de 1940) e de
institucionalização (a partir de 1960) da Psicologia no Brasil, compondo essa área do
conhecimento.
A História da Psicologia,como campo de saber,se constitui em um trajeto que
vem crescendo.Os diversos movimentos que essa ciência provocou, buscando
formas de entender o ser humano, movimentos aos quais se filiou, as ciências com
que se articulou, os ambientes que frequentou ou deixou de frequentar, entre outras
questões, permitem um entendimento diferenciado de sua atual configuração. Esse
percurso nos leva a refletir sobre a diversidade de campos, de espaços, de discursos
e personagens que se encontraram e interagiram para que a Psicologia se
consolidasse como ciência. Sabemos que para realizar um estudo histórico
comprometido

com

os

acontecimentos,

os

processos,

as

construções

e

desconstruções de sentidos, não é necessário fixar-se em um único tipo de
documento. Assim sendo, este trabalho prioriza três veios históricos: espaço,
personagem e discurso.
O espaço surge na medida em que o objeto de um estudo precisa se
circunscrever a um momento e lugar definido. Para tanto, escolhemos o ISOP (19471990), importante instituição que introduziu de forma definitiva, no Rio de Janeiro, a
organização científica do trabalho tendo a Psicologia como sua principal ferramenta.
O ISOP era tido como uma instituição que possibilitava a consolidação da formação
por meio de estágios, bem como a ampliação do contato com outras instituições de
relevância para a área da psicotécnica no Brasil, na época.
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Como os lugares por si só não encerram uma história, apenas parte da
mesma, e com o intuito de recolher o maior número de dados e informações
pertinentes para a concretização desta pesquisa, entramos em contato com alguns
personagens, pessoas que atuaram como funcionários e estagiários do ISOP, nos
mais diversos cargos e localizações na estrutura organizacional. Neste ponto, fez-se
necessário privilegiar uma vivência, ou melhor, um momento de relembrar,
reconstituir memórias de acontecimentos, sensações e percepções que permitissem
a compreensão e interpretação do que outrora fora uma experiência individual clara
e concreta. Desse modo, foram feitas sete entrevistas com pessoas que estiveram
no ISOP em momentos diferentes, vivenciando, atuando e apreendendo as relações
lá estabelecidas.
Mas não só de espaços e pessoas se constituem as histórias; estas também
estão envoltas em discursos produzidos pelos ambientes, pelas pessoas, pelos
documentos. Neste sentido, além de a pesquisa trazer os discursos dos
entrevistados sob a forma de contação de suas histórias de vida no ISOP, ela
também possibilitou a identificação de documentos escritos, que registram alguns
momentos do Instituto. Tais documentos foram cedidos a esta pesquisa pelo Centro
de Pesquisa e Documentação (CPDOC) da Fundação Getulio Vargas (FGV).
O interesse pela realização de um estudo que se concentrasse nas questões
de gênero surgiu aos poucos; de fato, ele apareceu entremeado em um outro
interesse: compreender a importância dos meios de comunicação de massa na
constituição da subjetividade. Para favorecer a pesquisa, este interesse – de caráter
geral – necessitava de um refinamento em resposta à indagação sobre a natureza
da subjetividade que estava em construção. Ou seja, a que subjetividade nos
referíamos? Sua construção se daria por meio de quais aspectos da comunicação
de massa? Que tipo de meio de comunicação de massa?
O destrinchamento destas questões guiou os estudos para a compreensão
dos discursos psicológicos nas revistas femininas e sua contribuição para a
constituição de subjetividades. Tais revistas surgiram como objeto devido a uma
simples observação, sob a forma de um comentário cotidiano que me foi dirigido por
meio da pergunta: “Essas coisas que saem nas revistas femininas, esses testes e
reportagens que trazem profissionais de psicologia falando sobre como somos,
realmente falam sobre nós? É assim que as mulheres são? Posso acreditar nisso?”
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Assim, em 2001, iniciamos a pesquisa que buscava compreender a utilização
do discurso psicológico pela mídia e sua consequente participação na constituição
das subjetividades femininas. O estudo durou três anos e seu principal foco era o
discurso psicológico: o que ele trazia sobre a mulher brasileira; o que dizia sobre
ela;como a pensava; o que sugeria; como avaliava os diversos momentos pelos
quais as mulheres haviam passado; como surgia nas revistas femininas.É importante
destacar que, apesar de abordar o tema da mulher, naquele momento a pesquisa
não estava preocupada em aprofundar os aspectos relativos às relações de gênero,
mas sim trazer as visões e discursos que eram produzidos e divulgados junto às
mulheres.
A partir de meados de 2004, outras percepções do cotidiano permitiram novo
foco para a realização de um novo estudo. A convivência com o meio acadêmico da
psicologia começou a deixar evidente uma disparidade em sua constituição no que
se refere aos sexos, isto é, o número de mulheres que circulava nos corredores do
Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e em outros
espaços acadêmicos, como eventos científicos, parecia ser muito superior ao de
homens. Isto ocorria não somente entre o corpo discente, mas também no docente,
porém, neste último, em menor proporção. Esta observação gerou a busca por
dados mais consistentes que viessem a esclarecê-la.
No Brasil, uma pesquisa do Conselho Federal de Psicologia (CFP) sobre a
profissão, apresentada no livro “Quem é o psicólogo brasileiro?” (1988), demonstra
que em todas as regiões do Brasil cerca de 80% dos registros de profissionais no
período compreendido entre 1962 e 1988 são de mulheres, ou seja, a quantidade de
homens e mulheres registrados como profissionais da área era consideravelmente
discrepante no período. A análise destes dados permitiu dizer que a Psicologia, em
sua recente história, tem se constituído como uma área de formação que atrai, de
forma bastante específica, a população feminina. O estudo credita tal fato às
características humanísticas da profissão, tendo como eixo central a ideia de que a
Psicologia se insere nas profissões cuja prática é orientada para o outro: “... o
exercício da Psicologia tem muito a ver com o papel expressivo, que é atribuído à
mulher, em oposição ao papel instrumental – por sua vez relacionado às ciências
‘não sociais’ e à tecnologia –, reservado ao homem pelo establishment” (CFP, 1988,
p.40).
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Dados recentes revelam que ainda hoje a participação das mulheres no
campo da psicologia é maior que a dos homens. O Conselho Regional de Psicologia
do Rio de Janeiro (CRP-05) informou que no atual quadro de profissionais, nesse
estado, o número de mulheres com registro ativo no CRP-05 é quase oito vezes
superior ao número de homens, havendo exatamente 22.446 mulheres registradas e
2.885 homens.
Além de consultar estes dados, realizamos o levantamento quantitativo de
homens e mulheres que participaram da história da Psicologia brasileira e que
constam no Dicionário Biográfico da Psicologia no Brasil. Pioneiros, (2001).
Verificamos que dentre 169 personagens, 54 eram mulheres e 115 eram homens, o
que é contrastante com os dados dos primeiros registros de psicólogos, em que o
número de mulheres era extremamente superior ao dos homens. Além disso,
observamos que a década de 1940 possui a maior concentração de atividade
feminina, seguida das décadas de 1950, 1930, 1960, 1920 e 1970, em ordem
decrescente, o que contrasta com os dados apresentados pelo Conselho. Apesar do
contraste, podemos perceber que, de modo geral, a participação das mulheres na
Psicologia também era grande, apesar de nem sempre ser considerada significativa
pela história.
O espaço reservado às mulheres, nos livros de história, resume-se a um
número pequeno. São poucos os momentos, no decorrer da graduação em
Psicologia, em que ouvimos falar das mulheres que contribuíram para a construção
de teorias, dos campos de estudo e atuação do psicólogo. Dentre estas, quase que
somente o nome de Helena Antipoff possui eco nas graduações de Psicologia, no
que se refere à Psicologia brasileira.
Em uma análise inicial, podemos pensar que não só na Psicologia, mas em
todas as áreas do conhecimento, no Brasil, a história é comumente relegada a
segundo plano. Jacó-Vilela (1999) contribui com uma interessante reflexão a esse
respeito, ao apontar o esquecimento brasileiro referente à Psicologia como fruto da
modernidade que a constitui em nosso país. A autora traz o seguinte
questionamento:
Ao manter um desconhecimento (ativo) de sua gênese, sua falta de
memória não significará uma permanente necessidade de estar em
movimento, de buscar continuamente o novo, de afirmar sem vacilações sua
constituição moderna?
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E, principalmente, este primado do “novo” não se torna mais relevante em
lugares como o Brasil, em que “não há tradição”? Ou seja, em lugares em
que a não assunção de sua gênese faz com que só nos visualizemos no
futuro – o passado é apagado, o presente é passageiro (...) (JACÓ-VILELA,
1999, p. 253).

Ao falarmos do modo como lidamos com a nossa modernidade, pensando
sempre no que há de vir a ser, e ou está por vir – sem buscarmos o entendimento do
processo que torna este “vir a ser” possível – poderíamos chegar à conclusão de
que o esquecimento das mulheres que fizeram e fazem parte deste processo é
simplesmente uma particularidade brasileira. Mas não foi isso que observamos em
nossa pesquisa.
Alguns estudos sobre a constituição do espaço da Psicologia na Espanha
também evidenciam a escassez de informações que o campo da História da
Psicologia possui em relação à participação feminina. O trabalho de Bosch Fiol e
Ferrer Pérez (2003) apresenta dados interessantes que indicam a intensa
participação de mulheres nos primeiros laboratórios de Psicologia espanhóis, porém
pouquíssimos registros são encontrados sobre as mesmas. O estudo traz um
questionamento das razões por que tais mulheres não foram lembradas no decorrer
da história, possibilitando reflexões que remetem às relações de poder estabelecidas
nos espaços de produção do conhecimento.
Segundo os autores, o preconceito e a discriminação aos quais as mulheres
foram submetidas há anos seria o grande motivo para que, somente recentemente, o
seu trabalho fosse reconhecido. Sobre tal questão, Fiol e Pérez (2003) dizem que
la psicología tradicional se ha considerado a sí misma como uma ciencia
neutral, objetiva e independiente de los valores, son muchos/ as los/ as
autores/ as que hoy día cuestionan, desde muchos países del mundo, tanto
su objetividad como su indepe\NBndencia. Em este sentido, son muchos los
trabajos que revisan críticamente el androcentrismo imperante em la ciencia
em generaly en la psicología em particular (FIOL; PÉREZ, 2003, p. 696).

A partir destes estudos, o pensamento e o questionamento sobre a
participação das mulheres na constituição da Psicologia foram se complexificando,
ao mesmo tempo que as apresentações em eventos científicos, dos trabalhos
realizados nos anos anteriores, apontaram para a necessidade de aprofundar
algumas discussões relativas às relações de gênero propriamente ditas. Esta
percepção se fez extremamente pertinente, quando nossa reflexão sobre o espaço
da Psicologia ganhou um pouco mais de corpo, provocando questionamentos mais
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direcionados: se hoje dispomos de tantas mulheres no campo da Psicologia, e, na
sua história, ouvimos falar mais de homens, é possível afirmar a existência da
feminização da profissão? Mas, se como mostram alguns estudos, as mulheres
sempre estiveram presentes, por que não aparecem na história? O papel que
exerceram influenciou, ou não, deixou, ou não, marcas na história?
Além dessas questões, é possível voltar o olhar para a área da Psicologia e a
história de sua constituição, enfocando nuances relativas aos espaços e às pessoas
autorizadas a produzir conhecimento. Neste sentido, as perguntas podem e devem
ser complementadas: como a história das ciências aborda o tema de gênero? Como
as relações de poder e, entre estas, as relativas a gênero se performatizam nos
meios científicos e acadêmicos? Contextualizando um pouco mais as perguntas:
como isso aconteceu/acontece na Psicologia? É possível que a baixa expressividade
das mulheres derive da posição que elas ocuparam na sociedade em cada momento
da história, a exemplo de quando eram limitadas a ser suporte do homem?
Neste momento, já podemos esboçar o resultado de algumas reflexões. A
resposta que remete à feminização da profissão não esclarece a situação da baixa
expressão da produção das mulheres, na área. Feminização por feminização, é
possível considerar que a educação, a enfermagem e, atualmente, algumas áreas
tidas antes como tipicamente masculinas – como a medicina – passaram ou passam
pelo mesmo processo. Além disso, se estamos falando de feminização, poderíamos
ter observado o caminho inverso: a maior expressividade da produção das mulheres
nesta área de saber.
Neste ponto, não queremos descaracterizar ou desvalorizar a feminização de
algumas profissões. Mas se optássemos por seguir este viés de investigação e
análise, poderíamos cair em uma dicotomização em que encontraríamos a
Psicologia descolada da mulher, como se uma fosse causa da constituição e/ou
transformação da outra, fazendo uma análise determinista da situação. Ou seja,
poderíamos seguir um caminho que nos indicaria o contexto de constituição da
disciplina – no nosso caso a Psicologia na década de 1940 no Brasil – aliado ao
momento sócio-histórico, em que a mulher ainda era entendida, segundo o senso
comum, como a base da família, como determinante para o posicionamento feminino
na construção de conhecimentos e na atividade profissional. Além disso, seguindo
este pensamento e com base em dados anteriormente citados, tenderíamos a
considerar a década de 1940 como exemplar para a feminização já que é nela que
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verificamos uma maior concentração proporcional de mulheres iniciando suas
carreiras na Psicologia.
Nosso

objetivo

é

exatamente

o

contrário.

Consideramos

que

ao

historicizarmos a relação entre o campo psi e a mulher, encontraremos uma relação
caracterizada como de co-construção, ou seja, uma relação em que a constituição
de um novo espaço de atuação e produção de conhecimento se concretizou na
mesma medida em que as mulheres foram buscando/encontrando espaços de
atuação. Assim, não estabeleceríamos e nem criaríamos uma relação identitária em
que a Psicologia seria considerada uma profissão que possui características
femininas e por isso atrairia as mulheres ou, em que a maior participação das
mulheres nesta profissão a teria tornado mais “feminina”.
Argumentos pautados em processos de identificação são utilizados para falar
da feminização, por exemplo, no magistério. Ao abordar o que denomina como
“feminilização” do magistério no Rio Grande do Sul, Tambara (1998) argumenta que
este processo decorre da colagem das características femininas ao magistério,
principalmente na Escola Normal, que passou a identificar a ação docente às
características de fragilidade e domesticidade. No entanto, esta não é a única
perspectiva sobre o tema. Alguns autores julgam que este processo ocorreu pelo
aumento do número de mulheres na profissão (ALMEIDA, 1998), enquanto outros
(CAMPOS, 2002) a inserem no processo de desprestígio do magistério ocorrido ao
longo do século XX.
No entanto, Werle (1996), com uma abordagem sócio-histórica da realidade
do Rio Grande do Sul, traz as diretrizes político-administrativas dos dirigentes da
Escola Normal como fator de relevância a ser considerado a partir de meados do
século XIX. No caso estudado pela autora, a Escola Normal era vista como uma
oportunidade de profissionalização para órfãos e membros de grupos desfavorecidos
que, quando eram mulheres, só a frequentavam caso demonstrassem condições,
aptidões claras para o magistério.
Neste ponto, concordamos com Rago (2001) quando diz que
A novidade maior que a discussão sobre o gênero traz refere-se ao
deslocamento que promove em relação a uma forma de pensar inscrita na
lógica da identidade, com a qual estávamos habituados a trabalhar. Pois,
uma das primeiras afirmações em relação à questão do gênero é a de que
se trata de uma categoria relacional e não identitária (RAGO, 2001, p. 92).
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Deste modo, buscaremos trazer à tona os acontecimentos e as relações que
se estabeleceram no interior de uma instituição específica em que atuavam vários
profissionais, homens e mulheres, e suas percepções. Ou seja, o caminho que
percorremos parte de um espaço que foi relevante para a constituição da Psicologia
no Rio de Janeiro, enfocando sua estrutura, seus objetivos, as formas como as
pessoas exerciam sua atividade profissional e se posicionavam naquela instituição.
Não podemos dizer que estas relações preexistiam ao ambiente, nem que o
ambiente

preexistia

às

relações,

mas

que

ambos

se

constituíram

concomitantemente.
Além disso, consideramos necessário ampliar o horizonte da reflexão e trazêlo para o cotidiano, para as práticas que promoveram a constituição de relações de
poder bastante específicas. Isto guia nosso pensamento para o segundo grupo de
perguntas e seus desdobramentos. Neste, buscam-se os trajetos, os processos de
irrupção de espaços onde as práticas de algumas pessoas são valorizadas em
detrimento das de outras, por motivos conjunturais, situacionais, de hierarquia,
motivos que atravessam qualquer relação de poder, mas que aqui podem ter se
expressado, pelo menos em parte, por meio das relações de gênero.
Para ilustrar esta nossa argumentação apresentamos dois breves relatos de
casos que envolvem a Psicanálise. Ambos ilustram momentos e práticas cotidianas,
relacionamentos entre áreas de saber que se apresentam como peças chave,
conferindo destaque a alguns personagens e não a outros, a algumas atitudes e não
a outras. Em meio a isso, observa-se como as relações de gênero ganham vida
neste jogo de poder.
O primeiro caso nos foi apresentado por Balán (1991) e se refere a um
episódio que envolve Rosa Maria Glasserman e Marie Langer. Na década de 1950,
Rosa Maria, na Argentina, se deparou com a seguinte situação: o desejo de se
tornar psicanalista e manter sua vida familiar com seu marido e filhos. Ao conversar
sobre o dilema com Marie Langer, recebeu o seguinte conselho: para ser
psicanalista é necessário um grande investimento pessoal em estudos, é preciso ter
formação em medicina e toda esta dedicação é incompatível com a manutenção da
vida familiar. Mas se quisesse atuar na área e manter a família, tornar-se psicóloga
seria uma opção viável.
Este caso aponta para os seguintes aspectos: 1) para uma mulher atuar como
médica ou psicanalista, praticamente só pode dedicar sua vida a isso; 2) a psicologia

17

é uma área que demanda uma dedicação mais amena e nela a mulher pode manter
uma vida familiar ativa; 3) uma mulher deve optar entre ter um trabalho em que sua
dedicação será grande e o desejo de ter uma família.
Vemos aqui uma argumentação que, permeada pelo contexto da época,
utiliza uma certa caracterização da mulher – esposa dedicada e mãe zelosa – como
fundamento para a impossibilidade de realização de algumas atividades. Tais
características persistem e insistem em se manter, mesmo quando seus agentes
estão inseridos em movimentos de transformação social – como o caso de Marie
Langer –, ou quando buscam realizar ações que poderiam contradizê-las. A
psicanálise, que na época exigia uma formação em Medicina, seria “melhor”
desempenhada por homens. Mulheres, no caso, seriam indicadas para esta atuação
caso não tivessem preocupações além das profissionais, premissa também
pertinente em relação aos homens. Já a psicologia, que iniciava a sua afirmação
como profissão, oferecia uma alternativa passível de conciliação entre os anseios
profissionais femininos e suas “obrigações” tradicionais.
O segundo caso que contribui para a reflexão sobre o tema se refere à
múltipla participação de Sabina Spielrein na construção da psicanálise, conforme
podemos observar nos estudos de Carotenuto (1984) e Kerr (1997) e no filme
“Jornada da Alma”, o qual se baseia no livro de Kerr. Múltipla participação porque ela
assume vários papéis: o primeiro é o da mulher frágil, carregada de emoções e
acometida de sérios sintomas psiquiátricos, sendo paciente de Jung, além de objeto
de estudo, aprendizagem e discussões entre Jung – quando da sua iniciação na
teoria psicanalítica – e Freud. Outro papel é o de intelectual, cuja capacidade de
aprendizagem e reflexão teria contribuído na constituição da própria teoria
psicanalítica. Neste caso, é possível perceber a passagem de mulher “objeto de
estudo” para a de produtora de conhecimento.
A participação de Sabina Spielrein nos primeiros anos da Psicanálise foi
ignorada até o início de 1977, quando Aldo Carotenuto levanta a hipótese de sua
intervenção no processo de criação da Psicanálise em livro intitulado “Censo e
contenuto della psicologia analítica”, conforme citado por Orellana e Ruiz (2003). No
final deste mesmo ano, Carotenuto recebeu a informação de um achado curioso nos
porões do Palais Wilson, antiga sede do Instituto de Psicologia, em Genebra. Eram
cartas trocadas entre Sabina Spielrein e Jung, e entre Sabina e Freud, além de seu
diário do período de 1909 a 1912.

O estudo destes documentos revelou a
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Carotenuto uma relação complexa entre estas três personagens. Outro material foi
encontrado mais tarde em arquivos de familiares de Edouard Claparèd – que
conheceu Sabina – além de alguns documentos nos arquivos pessoais de George
de Morsier, analista suíço. Tudo o que foi encontrado até o momento serviu de base
às investigações realizadas por Kerr (1997) acerca desse relacionamento
conturbado e rico de elaborações conceituais, que se tornariam caras à própria
Psicanálise. Contemos, então, esta história.
Sabina Spielrein nasceu em 1885, na cidade de Rostov, na Rússia. Sua
família era abastada, mas, segundo os autores citados, o relacionamento entre seus
pais parecia não ser baseado no amor, ensejando – de acordo com uma
interpretação psicanalítica – a decisão de sua mãe de privá-la de qualquer
conhecimento sexual para que Sabina não precisasse viver uma vida matrimonial tal
como a dela (CAROTENUTO, 1984; KERR, 1997). Além disso, segundo Kerr (1997),
aparentemente ela competia com Sabina a atenção dos homens.
Tanto o pai quanto a mãe tinham formação superior – no final do século XIX,
era mais comum na Rússia que em outros países que as mulheres de nível social
mais alto completassem seus estudos. Desta forma, Sabina se formou no ginásio,
tendo sido sempre reconhecida por sua inteligência.
Em 1904, começou a apresentar delírios. Em função disto, seus pais a
levaram para Zurique e a internaram na Clínica Psiquiátrica Burghölzli, dirigida por
Bleuler e local onde Jung, ainda bastante jovem, atuava e começava sua
experimentação e aprendizagem com a metodologia psicanalítica.

Este jovem

médico a recebeu como paciente e começou a realizar seu tratamento pautado nos
estudos e leituras de alguns escritos de Freud já publicados. É interessante notar
que ao receber o caso de Sabina, Jung se sentiu tentado a fazer uma primeira
aproximação a Freud, escrevendo-lhe uma carta que, no entanto, nunca foi enviada.
Neste ponto cabe destacar ser a opção dos pais de Sabina de interná-la em
Zurique decorrente do fato de nesta cidade haver uma das melhores escolas de
medicina da época, o que despertou o interesse para a possível inscrição de Sabina
naquela, após cessarem seus delírios. Além disso, estes não eram incomuns na
época – preocupação com defecção durante as refeições, alucinações com a mão
de seu pai, masturbação mal disfarçada e crises de revolta –, o que a tornou o caso
padrão de Jung, com o diagnóstico de histérica psicótica.
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Internada em agosto de 1904, Sabina completou sua análise com Jung em
dezembro do mesmo ano. Inscreveu-se para estudar medicina na Universidade de
Zurique em abril de 1905, mas somente foi admitida após sua alta hospitalar que
ocorreu em junho. Enquanto ainda se mantinha sob tratamento, Jung, ao perceber
sua inteligência e capacidade intelectual, indicava-lhe livros e artigos referentes ao
estudo do psiquismo, inclusive os de Freud. Sabina se interessou profundamente
por este material, despertando sua vontade em especializar-se em psiquiatria.
Nesta época Freud e Jung, que se comunicavam indiretamente por intermédio
da indicação mútua de pacientes, passam a se corresponder de forma contínua. O
caso de Sabina se tornou, com o tempo, um dos assuntos presentes em suas cartas.
Jung comunica a Freud tanto as características de sua paciente como as questões
que a mesma incitava. Segundo Kerr (1997) estas cartas possivelmente
representam a primeira situação de supervisão ocorrida na psicanálise.
O foco central dos conflitos vividos por Jung, no tratamento de Sabina, referiase ao manejo da transferência e da contratransferência. Em certo momento, um
misto de enamoramento e de forte elaboração teórica se estabeleceu entre Sabina e
Jung. Este, mesmo após a alta da jovem, se manteve como seu analista – por meio
de encontros e, quando distanciados geograficamente, por cartas –, interpretando
algumas de suas fantasias e sonhos. Em contrapartida a própria Sabina começa
uma rica interpretação do processo de contratransferência de Jung, deixando-o por
vezes desconcertado. Ao mesmo tempo havia a proliferação das ideias de Jung, que
mais tarde se mostrariam dissonantes das de Freud.
Produção de conhecimentos imiscuída com fortes emoções construíram uma
relação que Jung estimulou inicialmente – no princípio ele acreditava que a
manutenção de uma possível paixão poderia favorecer a análise –, mas,
posteriormente, quando percebe o crescimento de Sabina (em termos de seus
sentimentos por ele, do conhecimento acerca da técnica psicanalítica, bem como em
relação ao que ela passa a compreender sobre ele mesmo), inicia seu afastamento
da paciente, quer dizer, afastamento entre uma paciente que se tornava uma colega
de profissão – aparentemente competente – e o médico.
Um dado relevante sobre este momento é o crescente interesse de Sabina
em se corresponder com Freud, o que possivelmente transtorna Jung, tanto pelo fato
do que pode ser dito entre os dois a seu respeito, como pela possibilidade de Sabina
intrometer-se na relação intelectual que se estabelecia (KERR, 1997).
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A primeira carta de Sabina a Freud é do ano de 1909 e tem como tema sua
paixão por Jung. Logo de início Freud assume uma postura conciliadora, buscando
apresentar como alternativa a possibilidade de sublimação, tendo em vista o caso
ser de transferência.

Entretanto, ao adentrar a década de 1910, e com o

acirramento das diferenças teóricas entre Jung e Freud, este último passa a assumir
uma posição mais dura, aliando-se à Sabina em seu combate contra o “poder” de
Jung.
Sabina se forma em medicina em 1911, já com trabalhos publicados na linha
psicanalítica. Entre 1911 e 1912 permanece em Viena, período em que frequenta as
famosas reuniões de quarta-feira organizadas por Freud para discutir a Psicanálise.
Em 1912, casa-se com o médico Paul Scheftel e filia-se à Sociedade de Psicanálise
de Berlim. Já em 1919, trabalhando no Instituto Jean-Jacques Rousseau em
Genebra, ministrou seminários sobre Psicanálise e trabalhou como psicanalista,
tendo como seu paciente mais ilustre Jean Piaget. Sabina decidiu encerrar este
trabalho por considerar que Piaget estava mais interessado em discutir teorias que
em fazer análise (ROUDINESCO; PLON, 1998). Mesmo assim, chegaram a publicar
um artigo em coautoria, intitulado “Quelques analogies entre la pensée de l´enfant,
celle de l´aphasique et la pensée subconsciente”. Além disso, também apresentou
seus trabalhos e sistematizações teóricas no VI e no VII Congresso Internacional de
Psicanálise.
Uma de suas principais obras intitula-se “A destruição como causa do
nascimento”, de 1912. Nesta, Sabina discorre sobre a capacidade de transformação
do ser humano a partir de complexos “destrutivos”, ideia que acabará sendo utilizada
por Freud em “Além do princípio do prazer”, de 1920, em suas argumentações sobre
masoquismo e instinto de morte. Sobre o primeiro tema – masoquismo – Kerr (1997,
p. 533) diz que Sabina nunca discorreu diretamente sobre ele, mas “assim foi
entendida por um público masculino de Viena”. Já em relação ao instinto de morte, o
autor defende que este conceito não estava presente na obra de Sabina, e que as
proximidades teóricas entre ela e Freud ocorreram ao acaso.
A carreira de Sabina transitou entre a atuação como médica, psicanalista e
sua produção científica, com algumas passagens como professora. Apoiada por
Freud, alguns anos após a Revolução Russa de 1913, retornou à Rússia – em 1923
–, tornando-se membro da Sociedade Psicanalítica Russa. Sua obra foi esquecida
assim que sua atuação se distanciou dos centros emanadores da Psicanálise, tal
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como sua contribuição para a construção do pensamento de Freud e Jung, por
intermédio de sua participação na vida de ambos – tanto como paciente quanto
como interlocutora. Porém, Sabina continuou a exercer a Psicanálise, atuando no
Lar para Crianças como chefe da seção de pedagogia e na Universidade Estatal;
trabalhando em clínica geral com crianças, o que servia de máscara para seu
trabalho como psicanalista, tratando, principalmente de crianças delinquentes e
problemáticas (ROUDINESCO; PLON, 1998).
O caso de Sabina Spielrein ilustra de forma clara a ideia de que na área psi a
mulher passou de objeto de estudo para produtora de conhecimento, passagem,
contudo não necessariamente contemplada na história.

De caso padrão da

psicanálise, a jovem se transforma em parceira na produção científica, mas esta
produção não conquistou o devido reconhecimento na época. Queremos dizer com
isto que sua colaboração ocorria de forma direta, era estimulada por todos que
participavam dos debates existentes; no entanto, apesar deste reconhecimento, não
houve um incentivo para a manutenção de Sabina no furacão de reflexão
psicanalítica. Seu trabalho, mesmo com sua inserção na academia, não ganhou
autonomia, transformando-se em uma pequena referência na obra de Freud.
Aparentemente, Sabina cessa sua produção intelectual e permanece somente
atuando como médica, provavelmente psiquiatra, utilizando a psicanálise como
técnica privilegiada.
Sabemos que Sabina foi fuzilada, com seus filhos, em frente a uma sinagoga
em Róstov, sua cidade natal, provavelmente no ano de 1941 ou 1942, por ordens do
capitão Fritz Neumann, possivelmente em uma invasão nazista (ORELLANA; RUIZ,
2003).
Trouxemos estes dois casos para ilustrar a delicadeza com que as relações
de gênero foram estabelecidas dentro de áreas de saber, em afirmação e
constituição como as da Psicanálise e da Psicologia. Acreditamos que devemos ter
cuidado com o modo pelo qual pensamos estes acontecimentos, de forma a não
construirmos interpretações que não apresentam sentido na “realidade” estudada.
Os dois casos reforçam ainda mais a necessidade de construção de uma
abordagem de gênero que nos permita analisar de forma consistente as informações
coletadas. Esta abordagem é necessária, haja vista os indícios da existência de
relações de gênero desde a constituição do espaço psi. Neste sentido, optamos por
utilizar um referencial que possibilitasse a emersão dessas práticas cotidianas como
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relações de poder. Deste modo, a linha de discussão seguirá a perspectiva proposta
por Judith Butler (2003), estando também apoiada em autoras como Margareth Rago
(1985; 2001), Jane Flax (1991), entre outros.
Quando verificamos como o senso comum se refere ao que se fala e se
estuda a respeito das questões de gênero, vemos que este conhecimento
corresponde a alguma naturalização de nossa realidade, fazendo referências aos
aspectos biológicos relativos aos sexos masculino e feminino, ou ao movimento
feminista. Porém, estas relações diretas não podem ser tomadas como referência
para o entendimento das produções na área.
Nem sempre o conceito gênero esteve atrelado a uma dicotomização da
realidade e das pessoas em termos do que consideramos como sendo homem e
mulher, masculino e feminino. A sexualização e definição de padrões de organização
das pessoas em sociedade, operadas na e pela palavra gênero, é uma construção
histórica, social e cultural, nada possuindo de natural. Seguiremos aqui a posição de
Laqueur (2001) para quem a evidência biológica, por si só, não se apresentou como
determinante para a construção das relações estabelecidas entre as pessoas; antes,
muito provavelmente, as relações sociais se impuseram para determinar o que cada
sexo significava e como deveria agir.
Laqueur (2001) nos mostra claramente como o conceito de gênero é uma
construção social e histórica, ao mostrar que na Grécia antiga não encontramos nem
a afirmação da existência de dois sexos diferentes, homem e mulher – o que ocorre
de forma mais sistematizada apenas a partir do Iluminismo –, muito menos a de
gêneros que se baseiam naquela diferenciação biológica básica, para existirem
enquanto uma estrutura de afirmação de identidade dicotomizada entre o que é
feminino e o que é masculino. Ser homem ou mulher, na Antiguidade, era uma
questão social.
[...] a construção de um corpo de sexo único com suas diferentes versões
atribuídas pelo menos a dois gêneros, foi estruturada na Antiguidade para
valorizar a afirmação extraordinariamente cultural do patriarcado, do pai,
diante da afirmação mais sensorialmente evidente da mãe (LAQUEUR,
2001, p. 30).

Este pensamento fica bastante claro quando observamos, na atualidade, o
modo como algumas pessoas tratam seus animais de estimação. Um cachorro,
inicialmente, é apenas um cachorro, mas na medida em que se coloca nele uma
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roupa, um laço de fita ou qualquer adereço, nossa relação com ele se transforma. Ao
andarmos pelas ruas, mesmo estando de longe, podemos identificar o sexo de
animais assim perfomatizados. Deste modo, podemos dizer que homem e mulher
devem ser pensados como corpos que performatizam os valores, as crenças, as
regras de uma época, assumindo feições que indicam o que é considerado
adequado para cada um em cada tempo e lugar.
A construção social e histórica do gênero baseia-se na constatação de que
cada sociedade lida com estas questões de forma diferenciada. Um exemplo claro é
o modo como o trabalho feminino era visto na década de 1920 e hoje em dia.
Naquela época, as moças que necessitavam trabalhar para se manter e transitavam
pelas ruas para garantir o seu dia a dia eram alvo de desconfiança quanto à sua
dignidade; já aquelas mais bem situadas economicamente, que trabalhavam
principalmente como professoras, tinham sua atuação profissional vista como uma
atividade necessária para a nação e, portanto, sua dignidade estava garantida
(ARAÚJO, 1993). Hoje em dia, mais que uma necessidade é um “imperativo do
desejo” que a mulher possa trabalhar.
A construção cultural dos gêneros é uma vertente de estudos que teve grande
contribuição de Margaret Mead (1935-2006). Esta antropóloga afirma que a
diferenciação que estabelecemos entre os gêneros vai além de uma mera correlação
possível entre gênero e sexo biológico. Em seus estudos, descreve três grupos
primitivos diferentes, os Arapesh, os Mundugumor e os Tchambuli.
No grupo Arapesh homens e mulheres demonstravam características
consideradas por nós como femininas, como por exemplo cooperação, atenção ao
próximo,

suscetibilidade,

entre

outras.

Já

no

grupo

Mundugumor

todos,

independentemente do sexo, exibiam características por nós consideradas
masculinas, como agressividade e forte apelo sexual. O último grupo, o dos
Tchambuli, apresentava uma inversão do que consideramos como feminino e
masculino.
Este estudo, realizado na década de 1940, já apontava para a grande
diversidade de entendimento e significação da realidade que o ser humano é capaz
de construir para significar o que definimos como homem e mulher. A este respeito
Mead (2006) diz:
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Se aquelas atitudes temperamentais que tradicionalmente reputamos
femininas – tais como passividade, suscetibilidade, e disposição de
acalentar crianças – podem tão facilmente ser erigidas como padrão
masculino numa tribo, e na outra ser prescritas para a maioria das
mulheres, assim como para a maioria dos homens, não nos resta mais a
menor base para considerar tais aspectos de comportamento como ligados
ao sexo (MEAD, 2006, p. 268).

E complementa esta apreciação afirmando que “as padronizadas diferenças
de personalidade entre os sexos são desta ordem, criações culturais às quais cada
geração, masculina e feminina, é treinada a conformar-se. Persiste entretanto o
problema da origem dessas diferenças socialmente padronizadas” (MEAD, 2006, p.
269).
Assim, além de reconhecermos que gênero é uma construção, precisamos
compreender como esta construção se fez presente e se afirmou em nossa
sociedade. Este processo, na contemporaneidade, teve grande colaboração do
movimento feminista, que tanto apontou para a citada diferença biológica como
determinante para que se constatasse a diferença entre homens e mulheres, quanto
para uma visão desta mesma diferença como positividade, pensando-a no sentido
de suas contribuições para uma nova configuração da realidade em que vivemos.
O feminismo também colaborou, na medida em que abandonou uma
argumentação marcada pelo biológico, para que essas diferenças fossem
compreendidas como construídas socialmente, mutáveis e atendendo a uma
determinada sociedade. Podemos dizer que o entendimento da história desse
movimento auxilia na compreensão das primeiras discussões críticas sobre os usos
e articulações do conceito de gênero com as relações de poder. Desta forma, nos
propomos a conhecer um pouco mais sobre a história do feminismo no Brasil.
Segundo Hahner (2003), o movimento feminista tem seus primórdios, no
Brasil, no século XIX, por meio do aumento da circulação de informações sobre a
realidade feminina em outros países: é nesta época que se começa a divulgação de
notícias sobre as conquistas das mulheres europeias e americanas, principalmente
em relação às possibilidades de adquirirem um maior nível de instrução formal.
Assim, neste século, mesmo sem grande organização, as mulheres começam a
atentar no fato de que existia uma possibilidade de suas vidas serem diferentes, o
que não significa a atribuição de valores como melhor ou pior do que as vidas que
suas familiares e amigas levavam até então.
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Como exemplo de mulheres que optaram nesta época (século XIX) por
assumir um estilo de vida mais alinhado às possibilidades que se abriam, podemos
desatacar duas brasileiras, Maria Augusta Generosa Estrela, em 1875, e Josefa
Águeda Felisbela Mercedes de Oliveira, em 1878, que, com bolsas concedidas por
D. Pedro II, foram estudar medicina nos Estados Unidos da América, entrando em
contato com a realidade das mulheres neste país. Ali puderam conviver com um dia
a dia em que as mulheres tinham mais possibilidades de crescimento pessoal e
profissional, entrando diretamente em contato com os ideais feministas da época
(HAHNER, 2003).
Essas duas mulheres, ao retornarem ao Brasil, se propuseram a divulgar os
ideais feministas tendo como meio uma revista intitulada “A mulher” (1881-1883).
Esta atividade foi um dos acontecimentos que pressionaram a concretização da
reforma educacional de 1879, que passou a permitir a inscrição de mulheres nas
faculdades de medicina brasileiras (HAHNER, 2003).
Logo depois, no início do século XX, inicia-se uma incipiente organização
feminina, que se volta principalmente para a reivindicação de direitos civis, tais como
melhores condições e oportunidades de trabalho e o direito de voto – este último
rendendo às mulheres implicadas o apelido de sufragetes. O direito ao voto foi
conquistado em 1932 e teve como uma de suas protagonistas Bertha Lutz (1894 1976), importante bióloga envolvida nos movimentos de emancipação feminina e
criadora da Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, cuja proposição central
era que a mulher, junto ao homem, poderia contribuir para encontrar alternativas
para o desenvolvimento da nação.
É claro que toda esta organização feminina não passou despercebida aos
olhos daqueles que não acreditavam em uma possibilidade de emancipação da
mulher; antes, viam isso como forma de acarretar-lhe prejuízos morais.

Estes

antagonistas costumavam referir-se às feministas brasileiras com sarcasmo,
chamando-as de mulheres-homens e produzindo charges e piadas em que a
inversão grotesca de papéis era o carro chefe (OLIVEIRA, 2004).
Com algumas conquistas básicas consolidadas, o movimento se desarticulou
antes de meados do século XX. Entretanto, na década de 1960, o acesso facilitado
a anticoncepcionais, as maiores possibilidades de educação e profissionalização, o
crescimento da industrialização, o aumento do mercado de bens de consumo e a
necessidade de que as mulheres trabalhassem para poderem ser consumidoras
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independentes, produzem transformações na tradicional configuração sociocultural
de gênero. O trabalho feminino não é mais visto como algo que pudesse pôr em
dúvida a seriedade de uma mulher e a sua ampla entrada neste mercado; provoca,
de um lado, o aumento do mercado consumidor, e, de outro, o maior contato e
envolvimento das mulheres em movimentos de reivindicações políticas e
trabalhistas.
Assim, nesse reinício de organização, uma das expressões contestatórias
escolhidas pelas mulheres foi o pertencimento/afiliação aos movimentos de luta
armada, na qual poderiam subverter as funções que lhes eram demandadas pela
sociedade, aproximando o seu comportamento de atos considerados tipicamente
masculinos, como a manipulação de armas e a experimentação de maior liberdade
sexual (SARTI, 2004). Porém, esta experiência ainda não produzia os profundos
questionamentos que o feminismo remetia à ordem vigente. Apesar de participarem
com os homens nas lutas contra a ditadura, em suas bases a hierarquia de gênero
ainda se fazia presente, ou então não era posta em questão, haja vista a urgência de
se discutir as macroquestões relativas à situação política do país (ALMEIDA; WEIS,
1998).
Um bom exemplo de militância desta época é o de Maria Aragão. Esta
personagem maranhense, filha de uma família pobre, foi incentivada por sua mãe a
concluir seus estudos com grande esforço e com muita brilhantia, como ela mesma
diz “eu era considerada brilhante porque prestava muita atenção, tomava nota das
coisas e transmitia para minhas colegas” (ALMEIDA; WEIS, 1998, p. 10). Formada
pela Escola Normal no início da década de 1930, logo começou a trabalhar.
Em 1934, foi para o Rio de Janeiro acompanhar sua mãe em um tratamento
de saúde. Com o falecimento da mãe, Maria prestou o vestibular para medicina e em
1935 iniciou seus estudos na Universidade do Brasil. Foi nesta época que teve o seu
primeiro contato com o comunismo. Em 1944, após uma breve estada no Rio
Grande do Sul, retorna para o Rio de Janeiro, onde trabalha no Hospital Miguel
Couto. Nesta época, se impressiona com o comício que marcou o fim da
clandestinidade de Luís Carlos Prestes. Apaixonando-se por seus pensamentos,
acaba por se filiar ao Partido Comunista Brasileiro (PCB), permanecendo nele até o
momento em que o próprio Prestes rompe com o partido, em 1979.
Enquanto integrante do partido, retorna ao Maranhão em 1945 para ajudar no
fortalecimento do PCB na região, e, em suas caminhadas pelo interior do estado, era
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perseguida pelos padres, que a chamavam de ‘besta fera’ e mandavam tocar os
sinos a dobre de finados, mas ela não se intimidava e fazia seu trabalho. Sobre sua
ação como comunista, Maria diz: “O que sou hoje, se aprendi a ser solidária, se
aprendi a ter desejos de dividir, de ajudar, não é porque sou comunista. Isso é coisa
minha. Apenas o partido aperfeiçoou em mim essas qualidades, não conseguindo
tirar meus defeitos, mas as qualidades ele aproveitou” (ALMEIDA; WEISS, 1998, p.
20).
Maria Aragão lutava para melhorar a situação política do país e a vida das
pessoas que aqui viviam. Não era uma luta para as mulheres, mas sim para todos os
cidadãos. Em sua trajetória, Maria sofreu o preconceito por ser pobre, por ter sido
mãe solteira. Foi enfrentada pelos padres de sua região que troçaram de sua
militância. Foi presa 3 vezes e torturada como muitos. Nada lhe foi poupado, ou
diferenciado, unicamente pelo fato de ser mulher.
Mesmo com exemplos como esse, de forte atuação das mulheres em prol de
grandes transformações sociais e políticas, uma organização em torno das
necessidades e reivindicações propriamente feministas só correrá com força,
novamente, na década de 1970. Sarti (2004) enfatiza que, tal como no final do
século XIX, na década de 1970 o movimento feminista se inspira nos modelos
europeus e norte-americanos, assumindo no Brasil uma roupagem particular, tendo
em vista a grande repressão existente naquele momento político caracterizado pela
ditadura militar. Segundo a autora “uma parte expressiva dos grupos feministas
estava articulada a organizações de influência marxista, clandestinas à época, e
fortemente comprometida com a oposição à ditadura militar, o que imprimiu ao
movimento características próprias” (SARTI, 2004, p. 36).
Aquela influência estrangeira teve seu ápice em 1975,ano este declarado pela
ONU como Ano Internacional da Mulher, colocando em pauta no mundo inteiro a
situação da mulher como uma questão social digna de nota. A partir daí criaram-se
novas organizações, que reacenderam as chamas das já existentes.
No caso brasileiro, estavam presentes nestas organizações, principalmente
mulheres de classe média, tendo como apoio a Igreja Católica (um dos focos de
resistência contra a ditadura militar), o que favoreceu sua articulação com camadas
mais humildes da sociedade. Tal condição levou-as a buscar, junto ao cotidiano das
comunidades, por meio das experiências já existentes por parte das organizações de
bairro, metas e objetivos críveis e possíveis para o movimento.
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Neste período denominou-se Movimento de Mulheres, que, com o tempo,
assumiu duas direções: a primeira voltada para a construção de políticas públicas
que pudessem articular questões relativas à saúde, direitos e redistribuição de
poder; e a segunda centrada na discussão e reflexão sobre a subjetividade (SARTI,
2004).
Contudo, preconceitos pairavam sobre as feministas e seu movimento,
conforme mostra o pensamento que segue.
Para a direita era um movimento imoral, portanto perigoso. Para a
esquerda, reformismo burguês, e para muitos homens e mulheres,
independentemente de sua ideologia, feminismo tinha uma conotação
antifeminina. A imagem feminismo versus feminino repercutiu inclusive
internamente ao movimento, dividindo seus grupos com denominações
excludentes (SARTI, 2004, p. 40).

Na década de 1980 ocorre a institucionalização e profissionalização do
movimento.

A abertura política, aglutinada à maior clareza dos objetivos do

movimento, proporcionou um aprofundamento das questões de gênero na academia,
uma especialização dos grupos em temáticas definidas (saúde, direitos, violência,
por exemplo), com alocação institucional própria, principalmente por intermédio da
criação de ONGs e serviços específicos para o atendimento às mulheres.
Em síntese, analisando este percurso inicial, verifica-se que logo no princípio
o movimento não tinha suas argumentações estritamente pautadas no conceito de
gênero, mas sim em reivindicações políticas específicas (direitos mais igualitários ao
trabalho, à educação, saúde). Assim, será somente a partir da segunda metade do
século XX que notamos o tema gênero efetivamente utilizado nas manifestações,
argumentações e reivindicações das mulheres.
Na primeira metade do século XX não existe precisamente uma questão de
gênero, ou pelo menos as sufragetes não o faziam de forma direta.

Suas

necessidades giravam claramente em torno da aquisição de direitos e deveres, ou
seja, da busca por uma cidadania a elas vedada. É somente a partir da década de
1970 que observamos, no Brasil, a consistente emergência das questões referentes
ao gênero por meio de uma reflexão crítica sobre a diferença de tratamento entre
homens e mulheres, para a necessidade de maior conhecimento do que significa ser
mulher em um determinado local e em um determinado tempo, enfocando o aspecto
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relacional de gênero. Não é à toa ser justamente nas décadas de 1970 e 1980 que
estas questões adentram a academia, como dito anteriormente.
Butler (2003) alerta para o fato de que as teorias feministas também se situam
no interior das práticas que constroem a mulher e o feminino tal como estes termos
se apresentam e se corporificam tanto nas práticas libertárias como nas de
submissão. Chama a atenção para a centralidade masculina no discurso feminista,
visto neste aparecer como a busca pela mulher original e, em muitos casos,
universal, que não estaria subordinada ou em uma posição inferior à do
homem.Cabe-nos, então, conhecer um pouco mais sobre os diferentes modos como
as teorias feministas abordaram as noções de gênero.
De acordo com Costa (2003), tais vieses podem ser divididos, basicamente,
em três formas. Falaremos inicialmente das duas primeiras que, apesar de proporem
soluções antagônicas para a questão de gênero, em suas raízes buscam marcar o
feminino e o masculino a partir de atributos biológicos.
A primeira aponta para as diferenças incomensuráveis entre homens e
mulheres, centradas principalmente em marcas biológicas. A segunda valoriza o
que de biológico as mulheres têm em comum entre si e aponta que, para além deste
aspecto, nenhum ponto de identidade a mais pode ser demarcado.

Estes dois

vieses argumentativos abrem algumas possibilidades de resolução da questão sobre
como se pensar as relações de gênero: uma seria via aproximação ao aspecto
comportamental do homem e a outra pela completa diferenciação entre homem e
mulher.
Destas

duas

vertentes

(que

podemos

marcar

temporalmente

como

atravessando as décadas de 1970 e 1980) derivam-se estratégias que buscam
afirmar as especificidades do ser mulher, da apreciação diferenciada da realidade e
da possibilidade de conhecer e intervir nesta de forma única, exclusivamente por
este ato ter sido realizado por uma mulher. No entanto, neste momento, a completa
diferenciação ainda não é plenamente possível; somente mais tarde é que dela se
desdobrará em valorização positiva das diferenças existentes entre homens e
mulheres, e entre as próprias mulheres.
Butler (2003) aponta para uma contradição interna ao próprio discurso
feminista que busca afirmar uma identidade primeira “da Mulher”, como se
pudéssemos encontrar um elemento, um ponto de equilíbrio para união e
diferenciação das mulheres. Para as teorias feministas que buscam uma
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convergência e afirmação deste “Ser Mulher”, esta identidade comum e emanadora
da diferença é a base da ação política; Porém, segundo Butler (2003, p. 9), elas
desconsideram a “construção performativa de um sexo original e verdadeiro.”.
Assim, a autora considera que, ao se trabalhar com gênero e com os
desdobramentos políticos que esta discussão traz, é importante considerar
[A] análise relacional por ele sugerida precisamente porque o ‘feminino’ já
não parece mais uma noção estável, sendo seu significado tão problemático
e errático quanto o de ‘mulher’, e porque ambos os termos ganham seu
significado problemático apenas como termos relacionais. Além disso, já
não está claro que a teoria feminista tenha que tentar resolver as questões
da identidade primária para dar continuidade à tarefa política (BUTLER,
2003, p. 9).

Segundo Butler, a identidade da mulher, e o sentido que ela ganha em sua
representação política, só se constitui a partir das regras e leis que buscam protegêla, ou seja, esta mulher só existe no interior da política mesma que é construída para
representá-la. Isto significa dizer que a mulher submetida só existe enquanto
essência, identidade, na medida em que existem leis, regras, políticas e relações
para representá-la enquanto tal. Assim a própria teoria feminista forja o modelo de
mulher que critica e/ou defende.
Foucault observa que os sistemas jurídicos de poder produzem os sujeitos
que subseqüentemente passam a representar. (...) a formação jurídica da
linguagem e da política que representa as mulheres como ‘o sujeito’ do
feminismo é em si mesma uma formação discursiva de efeito de uma dada
versão política representacional. E assim, o sujeito feminista se revela
discursivamente constituído (...) (BUTLER, 2003, p. 18-19).

Todo este sistema de significação só se torna realidade a partir do momento
que adquire corpo, ganha sentido para os sujeitos. Assim, a mulher precisa se tornar
sujeito para ser representada, sujeito de direito regulado por leis para se tornar
sujeito de fato.
Este sujeito mulher, para garantir a legitimidade das regras e leis criadas para
defendê-lo, governá-lo, deve se revestir de naturalização. Esta “exigência” contém
sérias implicações quando nos remetemos às questões de gênero, pois caso a
levemos a cabo devemos afirmar a natureza do que consideramos “Mulher” e, para
tanto, devemos desconsiderar todos os aspectos relacionais e contingenciais que
constroem a cada momento nosso entendimento sobre gênero e sexo.
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[...] além das ficções ‘fundacionistas’ que sustentam a noção de sujeito, há o
problema político que o feminismo encontra na suposição de que o termo
mulheres denote uma identidade comum. (...) Se alguém ‘é’ uma mulher,
isso certamente não é tudo o que esse alguém é; o termo não logra ser
exaustivo, não porque os traços predefinidos de gênero da ‘pessoa’
transcendam a parafernália específica de seu gênero, mas porque o gênero
nem sempre se constitui de maneira coerente ou consistente nos diferentes
contextos históricos (...). Resulta que se tornou impossível separar a noção
de ‘gênero’ das interseções políticas e culturais em que invariavelmente ela
é produzida e mantida (BUTLER, 2003, p. 20).

Ao assumirmos esta “naturalidade” dos gêneros, devemos admitir que não
necessariamente a característica primeira, definidora do que somos, corresponderá
ao que o movimento feminista luta para conquistar: a igualdade. Assim, não seria
arriscado afirmarmos uma “essência original” da mulher, haja vista a possibilidade
dessa essência apontar para uma “verdadeira” inferioridade feminina? Não seria
mais proveitoso percebermos e apontarmos as irrupções de diversos “ser mulher”
por meio dos tempos, mostrando o quão instável é este termo? Mas o que seria feito
de toda a luta em defesa dos direitos das mulheres, caso este sujeito original não
existisse?
Algumas abordagens feministas têm dado margem à produção de uma
política de identidade limitadora das possibilidades de reivindicação e transformação
social. Ao invés de buscar compreender as próprias bases da construção do que
entendemos por mulher, de entender as relações de poder que estruturam uma séria
de crenças, pressupostos e ações, delimitam o campo de expansão feminino a um
raio de estratégias masculinas de submissão e opressão. Tais abordagens têm
trabalhado na produção de uma “mulher” que represente e seja representada pela
política que a propõe.
Isto nos leva a considerar mais interessante a proposição de Butler (2003, p.
23), de que a política feminista deve assumir como premissa metodológica e
normativa a “construção variável da identidade”, ao invés de apontar uma identidade
como seu objetivo final.
Neste sentido, tendemos a nos considerar mais próximos do grupo que é
caracterizado por Costa (2003) como integrante da terceira forma de se pensar
gênero, por sua afinidade com uma perspectiva construcionista. Este terceiro
caminho constrói um pensamento que, livrando-se da estratégia de pontuação das
igualdades e diferenças sob parâmetros biológicos e identitários, afirma a diferença
como algo que faz parte dos sujeitos; consequentemente, homens e mulheres são
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diferentes entre si e entre seus pares, tanto interna quanto externamente. Em
decorrência, é importante que se leve em conta os aspectos sociais e subjetivos das
mulheres, que também nunca poderão ser iguais entre si. Tal abordagem favoreceu
a politização das questões de gênero, além de permitir que um olhar histórico fosse
lançado sobre elas.
Entretanto, mesmo estando mais abertas, as teorias feministas ainda
possuem um ranço que levam Butler (2003) a considerar que permanece a busca
por uma estabilidade do conceito de gênero, pelo encontro da mulher essencial,
assim apontando paraos modos como as disciplinas constroem os objetos que
desejam estudar, ou sobre o qual acreditam ser necessário intervir. Tal como a
relação entre a psiquiatria e o louco, os juristas e o menor, também nas teorias
feministas haveria o movimento de construção da mulher que precisa ser defendida,
compreendida ou resgatada.
Em sua essência, a teoria feminista tem presumido que existe uma
identidade definida, compreendida pela categoria de mulheres, que não só
deflagra interesses e objetivos feministas no interior de seu próprio discurso,
mas constitui o sujeito mesmo em nome de quem a representação política é
almejada (BUTLER, 2003, p. 17-18).

Neste estudo, seguiremos a posição de Butler. Apoiamo-nos em uma
concepção da não existência de uma essência “homem” ou “mulher” que deva ser
desvelada pela ciência ou por estratégias de autoconhecimento.

Para nós, há

construção tanto dos sexos diferenciados como dos gêneros, sendo fundamental
“detectar através de que estratégias discursivas e disciplinarizantes este conceito
(...) fora posto e reposto pelo pensamento filosófico, histórico, cultural, ao longo do
tempo” (RAGO, 2001, p. 93).
Deste modo, a questão de gênero se insere, no rol de outras tantas questões,
no mesmo nível das que são produzidas e constituídas sócio-historicamente, como
as que se referem a etnias, classes sociais, faixas etárias etc. Nessa perspectiva,
gênero é atualizado por meio de nossas práticas, notadamente por meio das práticas
de afirmação cotidiana das categorias feminino e masculino, sendo por essas que se
constituem como realidade, naturalizando-se. Nas palavras de Bourdieu (2005, p.
45), “A primazia universalmente concedida aos homens se afirma na objetividade de
estruturas sociais e de atividades produtivas e reprodutivas, baseadas em uma
divisão sexual do trabalho de produção e reprodução biológica e social”.
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Tais formas de constituição dos gêneros são fundamentalmente atravessadas
por relações de força, relações de poder, em que há lados em constante tensão e
lutas por afirmação do seu saber, do seu papel, da sua importância e significância.
Uma das definições de gênero que consideramos adequada à nossa abordagem
éproposta por Flax (1991), conforme segue.
As relações de gênero são divisões e atribuições diferenciadas e (por
enquanto) assimétricas de traços e capacidades humanos. Por meio das
relações de gênero, dois tipos de pessoas são criados: homem e mulher.
Homem e mulher são apresentados como categorias excludentes. Só se
pode pertencer a um gênero, nunca ao outro ou a ambos. O conteúdo real
de ser homem ou mulher e a rigidez das próprias categorias são altamente
variáveis de acordo com épocas e culturas. Entretanto, as relações de
gênero, tanto quanto temos sido capazes de entendê-las, têm sido mais ou
menos relações de dominação. Ou seja, as relações de gênero têm sido
(mais) definidas e (precariamente) controladas por um de seus aspectos
inter-relacionados – o homem (FLAX, 1991, p. 228).

Para Butler (2003) as relações de poder atuam exatamente na produção da
estrutura binária da realidade, definindo-a como polarizada entre o feminino e o
masculino. Assim, é possível dizer que as relações de gênero, transbordando
relações de poder, orientam o posicionamento dos sujeitos em relação a si e em
relação ao outro, assumindo formas com as quais lidamos todos os dias e que, com
o tempo, se tornam tão cotidianas que parecem sempre terem feito parte do nosso
entendimento da realidade. É por isso que muitas vezes somos capazes de nos
assombrar com atitudes e pensamentos “reacionários” emergindo em nossas vidas.
Um exemplo interessante na história da Psicologia sobre esta captura é o caso já
apresentado por nós e que é contado por Balán (1991) das recomendações da
psicanalista Marie Langer à aspirante a psicanalista Maria Rosa Glasserman.
Esta tese busca analisar a interação entre a História da Psicologia e a
participação das mulheres neste contexto, unindo elementos oriundos de diversas
fontes: as entrevistas, provenientes de fontes orais; os relatórios de atividade do
ISOP e as revistas “Arquivos Brasileiros de Psicotécnica”, provenientes de registros
escritos. O que intentamos estudar é a participação feminina na constituição da
Psicologia carioca, alinhavada pela atuação das mulheres no ISOP.Deste modo,
para estruturarmos a apresentação de nosso estudo, buscamos combinar aspectos
que dizem respeito às ações do ISOP, com os resultados que alcançamos na
pesquisa.
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O Capitulo 1,intitulado “O Instituto de Seleção e Orientação Profissional: seus
personagens e suas atividades”, apresenta o ISOP, seus objetivos, sua organização
interna e suas atividades. Baseados principalmente nas informações coletadas nos
relatórios de atividades do Instituto, e na Revista Arquivos Brasileiros de
Psicotécnica, acompanharemos as mudanças de direção e de organização
estrutural, que contam as transformações que, ao longo do tempo, o ISOP sofreu em
sua atividade fim: até meados da década de 1960 era o atendimento ao setor
público, a empresas e a pessoas físicas, na orientação e seleção profissional e
formação de psicotécnicos e, após este período, se direciona para a oferta de pósgraduação. Além disso, veremos a movimentação das mulheres nos diversos cargos
do Instituto, bem como a mudança de nomenclatura dos cargos funcionais, ocorridas
provavelmente em função da consolidação da profissão de psicólogo no período
estudado.No segundo e terceiro capítulos unimos as informações dos relatórios às
coletadas nas entrevistas, mediante reflexão sobre as percepções de nossos
entrevistados acerca do cotidiano do ISOP e das relações lá estabelecidas.
O Capítulo 2, intitulado “Marcos das trajetórias profissionais: as pessoas e o
exercício da profissão”, versa sobre as mulheres cuja identidade profissional se
apresenta fortemente marcada por sua experiência no ISOP, ou pela influência de
Mira y López. Nele abordamos três entrevistas, quais sejam, as entrevistas
realizadas com D. Alice Mira, D. Vera e D. Regina.
A título de caracterização de cada uma delas no referido contexto, D. Alice
iniciou auxiliando na estruturação organizacional do ISOP e depois passou a atuar
como técnica; D. Regina foi secretária de Mira y López, após cujo falecimento atuou
somente como técnica; D. Vera também atuou na área administrativa, no entanto
encerrou sua carreira como técnica de eletroencefalograma. Apesar dos diferentes
papéis por elas assumidos no ISOP, cada uma dessas mulheres contribuiu para esta
pesquisa com visões complementares,sobre os anos que lá viveram.
Já o Capítulo 3, intitulado “Novos momentos, outras histórias: o ISOP e para
além do ISOP” apresenta personagens para quem essa Instituição foi uma
passagem, um local de aprendizagem e formação profissional, bem como um
espaço que lhes proporcionou encontros com pessoas e instituições que lhes
abriram as possibilidades de crescimento e desenvolvimento, ou seja, pessoas cuja
identidade profissional encontrou no ISOP mais uma via de construção.

35

Ao final, fechamos com uma avaliação geral do que foi abordado neste
estudo, na expectativa de que/acreditando que o conteúdo explorado possa
contribuir para a História da Psicologia.
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1 O INSTITUTO DE SELEÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL: SEUS
PERSONAGENS E SUAS ATIVIDADES

O ISOP foi criado em meio a mudanças políticas e governamentais que
ocorriam no Brasil nos anos de 1940, e a novas propostas para a organização do
trabalho que, oriundas de outros países, eram vistas como apoio ou dispositivos
para projetos de modernização e industrialização brasileiros. Assim, podemos dizer
que sua criação faz parte do estabelecimento de uma política que volta suas
atenções para a economia, para a entrada final do país na ordem capitalista mundial,
tendo como um dos focos para a concretização deste ideal a atenção ao trabalho
assalariado, fosse ele em instituições públicas, ou privadas.
Esta política se firma especificamente após a Revolução de 1930, que depôs
o então presidente Washington Luís, pondo fim à República Velha. Tendo como um
de seus líderes Getúlio Vargas, este, após a Revolução, assume o Governo
Provisório do Brasil até 1934, quando foi eleito presidente de forma indireta pela
Assembleia Constituinte.
Governando como ditador, Vargas dirige seus esforços para a consolidação
de um estado nacional unificado, por meio da centralização administrativa e dos
Ministérios. Sua intenção era promover a consolidação de um Estado Novo, o que
aconteceu em 1937.
Nesse momento, o governo do Brasil assume algumas características
fascistas, haja vista as intenções e ações centralizadoras de Vargas. Uma dessas
ações foi a criação de diversos órgãos, entre eles o Departamento de Imprensa e
Propaganda (DIP), cujo objetivo era doutrinar e controlar as expressões de opinião
no país, bem como divulgar uma boa imagem de Vargas para a população. Porém,
outros órgãos de relevância até os dias de hoje, embora com outras denominações,
também foram criados, tal como o Ministério da Educação e Saúde, o Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio, entre outros.
A criação deste último possibilitou ao Governo a autorização controlada do
aumento da sindicalização do trabalhador: os sindicatos poderiam existir, desde que
estivessem sob o guarda-chuva de controle do Estado, ou seja, só eram
reconhecidos os sindicatos que passassem pelo crivo do Estado (FAUSTO, 2003).
Junto a esse movimento Vargas também promulgou muitas leis trabalhistas, que,
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mais tarde, unidas às leis anteriores, originaram a Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT).
Nesse período ditatorial, do governo populista de Vargas, produziu-se com a
CLT uma intensificação na liberalização das instituições econômicas, com a
racionalização das condições de produção nas empresas; das instituições
políticas, com os direitos do proletariado garantidos e cristalizados na
legislação trabalhista; nas instituições educacionais, com os princípios de
co-educação e a expansão da rede de ensino, as transformações de
currículos, a fundação de universidades independentes e escolas superiores
isoladas (MOTTA, 2005, p.129).

As ações de Vargas, principalmente aquelas relativas ao mundo do trabalho,
propagaram sua imagem como o protetor dos trabalhadores. Em seu Governo, de
1930 a 1937, o incentivo para o desenvolvimento econômico era mais difuso,
havendo grande foco na economia agrária e no comércio exterior. No entanto, a
partir de 1937, seguindo o caminho da modernização do país, Vargas assume uma
postura mais direcionada para o desenvolvimento interno, ampliando seu apoio à
indústria nacional e, consequentemente, às ações que viessem servir a essas
indústrias com trabalhadores qualificados (FAUSTO, 2003).
Nessa época, ocorre um amplo investimento na preparação de cidadãos
aptos às exigências de um novo mercado adaptado ao mundo ocidental, cidadãos
que serão os novos trabalhadores deste Brasil Moderno.
Grande parte das pessoas que vêm compor o quadro de trabalhadores é
oriunda de uma decadente classe de trabalhadores agrícolas, que chega às cidades
à procura de oportunidades e melhores condições de vida. Esse movimento, que
acontece no Brasil, também ocorreu, em outros momentos, em todo o mundo
ocidental quando este entra no processo do capitalismo.
Marx (1890), em sua análise sobre as origens sociais do modelo capitalista,
tomando como exemplo o caso da Inglaterra, ressalta exatamente o processo de
expropriação das terras e dos instrumentos de trabalho do camponês como uma das
origens de acumulação do capital que se configurará, mais adiante, como o
capitalismo.
Além disso, este pensador traz a reflexão sobre a necessidade de adaptação
desse grupo de pessoas, que, ao chegar às cidades, tem de se tornar assalariados.
Marx (1890), referindo-se à Inglaterra do século XV, diz que
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...esse proletariado sem direitos, não podiam ser absorvidos pela
manufatura nascente com a mesma rapidez com que se tornavam
disponíveis. Bruscamente arrancados de suas condições habituais de
existência, não podiam enquadrar-se, da noite para o dia, na disciplina
exigida pela nova situação (MARX, 1890, p. 851).

O Brasil da década de 1930, com sua crescente industrialização, e a partir de
1937 com o forte apoio e incentivo do Estado, necessita de mão de obra
minimamente especializada e adaptada à sua estrutura de trabalho. Assim, nesse
período, o apoio à preparação e formação do trabalhador pega carona com as novas
propostas de gestão e organização do trabalho, oriundas das teorias da organização
científica do trabalho, tal como aquela proposta por Taylor.
O taylorismo visa à otimização da realização da atividade a ser desenvolvida
pelo trabalhador, proporcionando o aumento do lucro do empregador, com menores
desperdícios de tempo e capital. Assim, define que para cada atividade existe um
padrão de ação e sistematização a ser seguido.

Para cada função deve-se

identificar, medir e organizar a ação necessária, a fim de que a mesma seja
realizada de modo eficiente (SAUL, 2004).
A organização científica do trabalho encontra no Brasil, como em todo o
mundo, um campo fértil para se desenvolver. No caso brasileiro, o Governo Vargas a
vê como solução para o desenvolvimento econômico e industrial do país, haja vista a
possibilidade de ensinar o trabalho nas indústrias de modo mais eficiente e eficaz ao
contingente de trabalhadores oriundos principalmente do campo.
É significativo observar que o crescente interesse do governo Vargas em
promover a industrialização do país, a partir de 1937, refletiu-se no campo
educacional. Embora o ministro Capanema tenha promovido uma reforma
do ensino secundário, sua maior preocupação se concentrou em organizar o
ensino industrial (FAUSTO, 2003, p. 367).

O Estado e a burguesia industrial, unindo forças e interesses, já haviam
iniciado sua aproximação em 1933. Em janeiro de 1942 o Governo institui a Lei
Orgânica do Ensino Industrial, com o objetivo de preparar os trabalhadores que
adentrarão nas indústrias. Nesse mesmo ano é criado o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai), cujo objetivo é preparar mão de obra para as
fábricas, tendo como público inicial o menor operário. O Senai, apesar de dirigido
pela Confederação Nacional da Indústria, subordina-se ao Ministério da Educação
(FAUSTO, 2003).
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Como podemos perceber, uma forma de pensar o trabalho, alinhada com os
interesses e necessidades das organizações privadas, passa a fazer parte do
pensamento governamental sobre como o trabalho deve ser regido e incentivado no
país. Isto estimulou a criação de novas instituições e novos órgãos que pudessem
colaborar para a implantação deste pensamento (MOTTA, 2005), bem como a
aliança, ou união de interesses entre os industriais e o Estado.
Dentre as várias instituições públicas que surgem no período, destacamos o
Departamento de Administração do Serviço Público (DASP), criado em 1938, cujo
objetivo era coordenar todas as atividades administrativas do governo, sendo o
órgão responsável pela contratação, via concurso, de novos funcionários para a rede
pública.
No mesmo ano de criação do DASP, João Carlos Vital, então Ministro do
Trabalho, propõe ao presidente Vargas a fundação de um instituto que prepararia os
trabalhadores do Brasil para a nova realidade profissional que se instaurava,
atuando não só junto ao setor privado, mas também ao serviço público. O instituto se
denominaria Instituto Nacional de Seleção e Orientação Profissional (Insop) e
funcionaria na capital, na

época localizada na cidade do Rio de Janeiro,

promovendo a organização científica do trabalho aos moldes do Instituto de
Organização Racional do Trabalho (IDORT), que tinha a psicotécnica como matriz
de atuação. No entanto, o projeto de João Carlos Vital não foi aprovado naquele
momento (MOTTA, 2005).
Podemos dizer então que na década de 1930 já se tem, no país, a utilização
da psicotécnica aplicada ao trabalho. Mas, o que era essa psicotécnica? Qual era a
atuação do psicotécnico? Quem eram os psicotécnicos?
O termo psicotécnica é utilizado para denominar a “aplicação de princípios
psicológicos, sobretudo testes e medidas, no controle do comportamento e para fins
práticos da vida cotidiana” (CABRAL; NICK, 1999, p. 261).

Ela era a “técnica”

psicológica aplicada, e no contexto em que se tornou mais difundida, a sua presença
se afirmou via estabelecimento de normas e padrões de comportamento exigidos
pela organização científica do trabalho.
O aperfeiçoamento do método taylorista, de início comparado por ele
mesmo, em conferências que proferiu em Harvard por volta de 1909, a uma
organização militar, operar-se-ia por intermédio de uma aliança com a
psicologia experimental, inspirada em testes desenvolvidos pelo psicólogo
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alemão Hugo Münsterberg (GIEDION, 1978, p. 114-5, apud SAUL, 2004, p.
237).

O objetivo da psicotécnica nas organizações de trabalho era proporcionar o
encontro do “homem certo para o lugar certo”. Assim, partia de uma análise sobre
como uma determinada atividade era realizada tradicionalmente e, por meio da sua
decomposição em “tempos e movimentos”, se apropriava da mesma, transformandoa sob a égide da otimização da produção e da qualidade.
O trabalho se torna universal, ou seja, para montar um determinado
equipamento, em todo tempo e em qualquer lugar, as operações necessárias serão
as mesmas. O homem também é achatado e padronizado: todo ser humano, sendo
bem treinado, pode exercer uma atividade padronizada. Caso se mostre incapaz de
realizá-la a dificuldade é do aprendiz e não do processo. Aqui estamos falando do
homem unidimensional de Marcuse1, aquele homem mediano, padronizado e
planificado.
Desta forma, vê-se transformado em roteiro de execução padrão aquele saber
que antes era somente do trabalhador. Este saber passa a ser um conhecimento
científico que, ao ser decomposto em partes, pode ser multiplicado para os vários
trabalhadores, permitindo que estes desenvolvam suas atividades uniformemente,
retirando-se os movimentos desnecessários que, muitas vezes compunham o
aspecto individualizante da execução daquela atividade.
Além disso, esta estratégia também fornece ao empregador instrumentos para
a seleção e qualificação de novos funcionários de modo a colocarem o “homem
certo no lugar certo”. Assim, caso o trabalhador não conseguisse, apesar das
instruções que lhes eram dadas, realizar corretamente o seu trabalho, o empregador
poderia identificar que havia colocado o “homem errado no lugar certo”, enfim,
necessitava aprimorar suas técnicas de seleção.
Ou seja, a responsabilidade era do trabalhador. Promovida com o auxílio da
psicotécnica, extrapola o desenvolvimento específico da atividade profissional.
Temas como saúde e segurança no trabalho eram tratados como algo que dizia
respeito à vida pessoal do funcionário. O que a empresa fazia, com a ajuda dos
psicotécnicos, era o desenvolvimento e distribuição de cartilhas educacionais que
1

"O Homem Unidimensional" de autoria de Herbet Marcuse (1898 – 1979), publicado em 1964, foi
uma de suas obras de maior impacto no que tange a crítica às sociedades altamente
industrializadas.
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chamassem a atenção e fixassem de forma facilitada informações sobre segurança
e saúde (MOTTA, 2005).
Neste clima de transformação do trabalho e de modernização do Estado, em
1944 Luiz Simões Lopes, diretor do DASP, propõe a criação da Fundação Getúlio
Vargas (FGV) com os objetivos de ser uma instituição de ensino, pesquisa e
divulgação de conhecimento para formar e qualificar os funcionários da iniciativa
privada e do Estado, tendo em vista a detecção de uma grande defasagem na
formação necessária para os novos cargos e o baixo número de aprovados nos
concursos públicos do DASP.
A FGV é criada em 20 de dezembro de 1944 e com ela, o projeto do Insop
proposto anteriormente por João Carlos Vital encontra o apoio institucional
necessário para a sua concretização.

1.1 Por dentro do ISOP: os relatórios de atividade anual

Os meios utilizados para o controle do trabalho e do trabalhador tiveram,
pouco a pouco, suas estratégias complexificadas no Governo Vargas e a
psicotécnica fazendo parte deste processo. Como diz Motta, “os industriais
procuraram abandonar as normas tradicionais de dominação e adotaram cada vez
mais o processo de modernização da relação trabalhador-capital, com base nos
princípios da psicotécnica e da psicologia racional” (2005, p. 127).
Assim, em 8 de agosto de 1947 é criado na Fundação Getúlio Vargas (FGV) o
Centro de Seleção e Orientação Profissional (CSOP), que em 1948 passa a se
denominar Instituto de Seleção e Orientação Profissional (ISOP). Segundo Alice Mira
(2006)2, a transformação no nome, de CSOP para ISOP, ocorreu em função da
sonoridade da segunda sigla.
Os objetivos básicos do ISOP no momento de sua criação eram: aplicação
das técnicas de seleção e orientação profissional; promoção de cursos com a
2

Citação da entrevista realizada pela autora com D. Alice Mira. Ao longo do trabalho todas as falas
coletadas em entrevista serão referenciadas da seguinte forma: nome do entrevistado, ano de
realização da entrevista. As entrevistas estão listadas no Apêndice A – Lista de Entrevistados.

42

finalidade de formar e treinar pessoal no campo psicotécnico, propiciando o
desenvolvimento de estudos acerca da psicofisiologia do trabalho, e execução de
investigações e pesquisas no campo da ergologia (SILVA; ROSAS, 1997).
De acordo com o livro comemorativo dos 30 anos da Fundação Getúlio
Vargas (1974), que apresenta a história de cada órgão que a compõe, a história do
Instituto é contada como possuindo três fases características de sua atuação em
relação à comunidade, fosse ela o meio organizacional, os clientes individuais ou a
área acadêmica. Cabe destacar que nossa pesquisa, que tem como base os
relatórios de atividade do ISOP e entrevistas com pessoas que nele atuaram,
também corrobora esta divisão.
A primeira fase vai da fundação do Instituto em 1947 até o ano de 1957, e
representa a etapa em o ISOP busca divulgar a Psicologia Aplicada e construir seu
espaço de atuação e prestígio. Neste momento seu foco é o atendimento das
organizações públicas e privadas e das pessoas que buscam orientação profissional.
Segundo Silva e Rosas (1997) a primeira direção do instituto ficou a cargo de
Emílio Mira y López, indicado por Lourenço Filho. Médico catalão, Mira y López veio
pela primeira vez ao Brasil em 1945, a convite de várias instituições governamentais
para ministrar palestras e cursos, principalmente na área da psicotécnica voltada
para o trabalho (MOTTA, 2005; ROSAS, 1995; SILVA; ROSAS, 1997). Em 1947 foi
convidado para ser o diretor técnico do ISOP e por aqui ficou até falecer em 1964.
A segunda fase do ISOP percorre a década de 1960 até 1970, sendo o
momento de consolidação das práticas e início da transformação dos objetivos do
ISOP. Neste período temos um marco importante que é o falecimento de Emílio Mira
y López em 1964 e, aparentemente, a partir deste acontecimento as novas
propostas de direcionamento do ISOP para uma atuação mais acadêmica ganham
força, culminando com o início da gestão do professor Franco Lo Presti Seminério,
em 1970.
A terceira fase tem início em 1970 e perdura até o fechamento do ISOP em
1990; porém, como o livro citado sobre a história da FGV foi publicado em 1974, ele
não abrange todo o período. Nela o Instituto concentra suas atividades no ensino e
na pesquisa, até o momento em que ele se torna unicamente um programa de pósgraduação realizando quase nenhum trabalho e/ou pesquisa para o mercado. Com
base nos relatórios de atividade do ISOP pudemos conhecer, com maiores detalhes,
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cada uma dessas fases, o que contribuiu para o entendimento da estrutura e do
funcionamento do Instituto, muito mencionado e pouco conhecido
A primeira fase do ISOP é fortemente marcada pela gestão de Mira y López.
Uma das características de Mira sempre comentada por todos é seu imenso
carisma, que fez, entre outras coisas, com que muitas pessoas viessem a trabalhar
com ele.

Todos os relatos são unânimes em salientar a grande presença de

mulheres nos cursos e estágios ministrados por ele. Inclusive é interessante apontar
que, segundo Silva e Rosas (1997), ao assumir a direção do instituto, Mira y López
constituiu parte de sua equipe com pessoas que participaram de seus cursos no
DASP, quase todas mulheres: Carmem Pereira Alonso, Cecília Stramandinoli, Cinira
Miranda de Menezes, Edith Ramos, Edwiges Florence, Esther França e Silva,
Eurídice de Freitas, Inês Besouchet, Vasco Soares Vaz e Jorge Abreu Paiva, sendo
estes dois últimos, médicos. Segundo aqueles autores, além destes integrantes, a
equipe, ao longo da atuação do ISOP em 1947, também contou com a participação
de Aniela Meyer Ginsberg, Mariana Alvim, Glória Quintela, Leonilda D`Anniballe
Braga, Augustine Landau, Syncha J. Schwarzstein, Euryalo Cannabrava e Arnaud
da Silva Bretas.
No entanto, a equipe que está descrita no “Relatório-Síntese das atividades
do CSOP até a presente data” como integrante do ISOP em seu primeiro semestre
de atuação contava com 10 (dez) profissionais ocupando cargos técnicos e 1 (um)
profissional da área administrativa, tal como consta no quadro abaixo:

QUADRO DOS SERVIDORES DO CSOP
Profissional
Cargo
Função
Dr. Emilio Mira y López
Diretor Técnico
Diretor
Dr. Syncha Jercy Schwarzstein
Adjunto Técnico
Substituto do Diretor
Edwiges de Carvalho Florance
Adjunto Técnico
Chefe
Augustine Landau
Adjunto Técnico
Chefe
Inês Besouchet
Adjunto Técnico
Chefe
Edith Ramos
Adjunto Técnico
Cecília T. Stramandinoli
Adjunto Técnico
Leonilda D`Aniballe Braga
Adjunto Técnico
Cinira Miranda de Meneses
Adjunto Técnico
Esther França e Silva
Adjunto Técnico
Lea Itkis
Adjunto Administrativo
Chefe
Fonte: Relatório-Síntese das atividades do CSOP até a presente data (1947)

Comparando as informações de Silva e Rosas (1997) com as do relatório,
concluímos que no período inicial do ISOP 6 (seis) profissionais haviam estudado
com Mira em cursos do DASP: Edwiges de Carvalho Florance, Inês Besouchet,
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Edith Ramos, Cecília T. Stramandinoli, Cinira Miranda de Meneses e Esther França
e Silva. Todos os profissionais, ex-alunos de Mira, eram mulheres, o que indica um
caminho formativo interessante e bastante comum nos primeiros anos do ISOP:
formar-se psicotécnica com Mira e depois trabalhar no ISOP. Este trajeto de
desenvolvimento profissional pode ser observado na vivência de algumas de nossas
entrevistas, além disso, ele é bastante comentado por todos aqueles que estudam o
Instituto ou que viveram naquela época.
No ano de 1947, o ISOP realizou duas atividades que se tornariam seu
grande foco de atuação: a realização de cursos e a aplicação de testes. O primeiro
curso foi o de “Psicoterapia Menor”, desenvolvido e ministrado por Mira. Este curso
surgiu da demanda de ex-alunos de Mira, que tiveram com ele, no período de 1945 e
1946, um curso de “Seleção, orientação e readaptação profissional” no DASP.
O

objetivo

do

curso

proposto

pelo

ISOP

era

“preparar

auxiliares

psicoterápicos que possam atuar com eficiência no campo pedagógico, médico,
industrial e social” (Relatório síntese das atividades do CSOP até a presente data:
1947, p. II). Provavelmente a chamada Psicoterapia Menor, tema do curso
ministrado, era um tipo de psicoterapia breve e/ou orientação psicológica que
poderia dar suporte aos profissionais em suas atuações nas mais diversas áreas. Os
temas abordados eram bastante amplos, como podemos verificar pelo conteúdo
programático do curso:
 O que é Psicoterapia Menor;
 Tipos de psicoterapia científica;
 Principais teorias;
 Psico e somato-terapia;
 Relação com a psiquiatria, pedagogia, sociologia, religião e filosofia
moral;
 Sugestão/hipnose;
 Psicoterapia analítica: Freud;
 Crítica à psicoterapia analítica: Heckel, Rank, Reik, Horney e
Alexander;
 Alfred Adler; Jung; e Schillder;
 Psicoterapia integral;
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 Personalidade do psicoterapeuta;
 Casos.
O curso de “Psicoterapia Menor” teve a participação de 275 alunos, divididos
em 2 grupos, e contava com 40 aulas de 1 hora de duração por semana.
O segundo trabalho deste período foi a aplicação do Psicodiagnóstico
Miocinético (PMK). Este teste foi desenvolvido e validado por Mira y López que
contou, em grande parte, com a colaboração de Alice Mira, sua esposa. O
psicodiagnóstico miocinético consiste em um “teste psicológico, gráfico expressivo
usado em todo Brasil para avaliação das características estruturais e reacionais da
personalidade” (ESTEVES et. al., 2005 p. 17).
A aplicação deste teste foi solicitada pelo Diretor do Departamento de
Imigração do Governo, Dr. Péricles Carvalho. A demanda pela avaliação de um
grupo de imigrantes encontrava-se em conformidade com o disposto nas leis do
período que, sob a influência dos pensamentos eugênicos da época, legislavam
sobre o cuidado que deveria ser despendido com a população imigrante para sua
adaptação ao país e sua contribuição para o desenvolvimento da nação.
O teste foi aplicado em 528 imigrantes com o objetivo de realizar um
psicodiagnóstico que pudesse “prognosticar o ajuste social dos indivíduos testados”
(Edwiges de Carvalho Florance. Relatório síntese das atividades do CSOP até a
presente data: 1947, p. II). Para sua aplicação foi constituída uma equipe de 8
técnicos, dentre os quais 3 não haviam sido citados até então como integrantes da
equipe do ISOP: Dr. Vasco Vaz, Luzia Contardo da Fonseca e Imbassahy Filho.
Solicitações oriundas do governo acompanharam os primeiros anos do ISOP,
chegando a inspirar profundas críticas sobre a capacidade do Instituto em comunicar
seus objetivos para a comunidade em geral, como veremos mais adiante.
Após um ano de funcionamento, o “Relatório anual de atividades do ISOP de
1948” segue uma estrutura que passará a integrar grande parte dos relatórios
subsequentes: a apresentação relata em linhas gerais a organização do ISOP como
um todo e, em seguida, são apresentados os relatórios de cada Seção – que
posteriormente passam a ser relatórios das Divisões nas quais as Seções estavam
localizadas.
A estruturação dos relatórios facilita o entendimento das ações realizadas
pelo ISOP, igualmente favorecendo a observação de divergências de opiniões
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existentes dentro do Instituto, haja vista os relatórios das seções serem escritos por
seus coordenadores e entregues individualmente à direção do Instituto, sem que
houvesse, necessariamente, uma troca de informações registrada entre as seções
que avaliavam seu trabalho e suas necessidades de forma isolada.
Duas reflexões podem ser propostas em relação à existência de divergências
na equipe do ISOP, sendo a primeira referente à sua própria estrutura e
funcionamento. Podemos inferir que, ao menos nos primeiros anos, havia uma
tendência centralizadora de aporte das ações do Instituto, na figura de Mira y López.
Não só pelo fato de que as reivindicações e opiniões, apresentadas no relatório, se
reportassem, sempre, à direção, mas também o constatado em várias referências
que colocam a figura de Mira e y López como central para qualquer decisão a ser
tomada nas seções, como por exemplo, a simples autorização para submissão de
artigos em revistas.
A segunda reflexão é sobre o trabalho propriamente dito que era realizado no
Instituto. Vamos compreendê-lo partindo de um exemplo de divergência que diz
respeito à popularização da organização científica do trabalho no Brasil e a
divulgação das atividades do ISOP. No relatório três apreciações diferentes são
apresentadas. No relatório da Seção de Orientação Individual (SOI), sua chefe, Inês
Besouchet, diz que
Observando-se a procedência dos casos já podemos constatar que a ideia
da orientação científica do trabalhador está se expandindo
consideravelmente e atingindo as mais variadas camadas da população;
fomos procurados não somente por trabalhadores e aprendizes de nível
social e econômico baixo, como filhos de famílias ricas e acomodadas e de
nível de instrução elevada (Relatório anual do ISOP: 1948, s/página).

Porém, esta percepção não é representativa do todo. Dois outros relatórios de
setor apontam para a dificuldade de entendimento – por parte da população e das
empresas – da importância da organização científica do trabalho. No relatório de
Edwiges Florence – que se tornou chefe da Seção de Orientação Profissional do
Escolar em 22 de outubro de 1948, substituindo a Profª Noemy da Silveira Rudolfer
(que assumiria a área de planejamento) – é apresentado o trabalho de orientação
profissional realizado no “Instituto Rabello” – escola da época.Ainda consta, das
exposições feitas, o desinteresse dos alunos e a resistência de alguns diretores do
referido instituto em relação ao trabalho oferecido.

47

Além disto, o relatório da Secção de Seleção Profissional, assinado pelo Dr.
Syncha Jercy Schwarzstein (adjunto-técnico com função de subdiretor do ISOP) e
pela Drª. Augustine Landau (adjunto-técnico com função de chefia), aponta que as
seleções realizadas pela Seção ao longo do ano, foram, em sua maioria, solicitadas
pela própria FGV e pelo Escritório Técnico do Dr. João Carlos Vital:
Este fato demonstra claramente a falta de propaganda e compreensão para
a utilidade da seleção de psicotécnica, fora de círculos diretamente ligados
a este Instituto. Trata-se de um fenômeno perfeitamente normal: em todos
os países, nos quais, hoje em dia, as atividades de seleção são altamente
desenvolvidas, foi necessário vencer, inicialmente, uma forte resistência (ou
melhor: inércia) dos empregadores. O empregador considera,
habitualmente, a seleção de empregados como uma das suas prerrogativas
essenciais e considera indesejável qualquer intervenção “de fora” neste
sentido. Estima também poder julgar a capacidade de trabalho de um
candidato melhor do que qualquer pessoa que não esteja diretamente ligada
à espécie de atividade em aprêço. Sem uma ação de propaganda intensa
não se pode esperar que os empregadores compreendam por si mesmo
que, além de conhecimentos profissionais, um bom empregado deve ter
também disposições somáticas e psíquicas indispensáveis para êsse posto,
e que só podem ser examinadas por psicotécnicos especializados.
Deve-se acrescentar a isto, que o chefe do departamento de pessoal de
uma empresa, muitas vezes é mais hostil aos métodos modernos de
seleção do que o próprio empregador, considerando a intervenção de um
Instituto especializado, como uma “concorrência” (Relatório anual do ISOP:
1948, s/página).

O relatório segue argumentando sobre os benefícios na produtividade e
qualidade do trabalho que uma seleção de funcionários, realizada sob os preceitos
da organização científica do trabalho, pode provocar:
Dever-se-ia explicar que um processo moderno de seleção exige a
colaboração de vários técnicos especializados e, por isto, é difícil e
contraproducente que a empresa o faça, contratando um só técnico, como
acontece nas empresas que já compreendem o valor da seleção. Para
evitar a provável resistência dos “departamentos de pessoal” parece
indicado oferecermos os nossos serviços unicamente na parte psicológica,
deixando a parte de conhecimentos por conta dos referidos departamentos
(Relatório anual do ISOP: 1948, s/página).

Essa divergência pode ser pensada sob a ótica da característica do trabalho
que estes três personagens realizavam no ISOP. Inês Besouchet era chefe da
Seção de Orientação Individual. A Seção atuava no sentido de orientar os indivíduos
de forma ampla, sendo um serviço bastante voltado para a realização de
psicoterapia individual. Nesta, a valorização dos sujeitos como pessoa, levando-se
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em consideração sua diversidade e diferença prevalece influenciando a metodologia
de trabalho e o tipo de relação a ser estabelecida entre o profissional e o cliente.
Assim, dizer que nesta situação a organização científica do trabalho era
amplamente aceita e aprovada, não significa muita coisa, pois as ações realizadas
junto às pessoas não caminhavam em pleno equilíbrio com as bases propostas para
o mundo do trabalho, ou seja, aqui havia a valorização da singularidade, dos desejos
e possibilidades; ali existia a adequação do indivíduo a parâmetros preestabelecidos.
No caso das ações realizadas por Noemy Rudolfer junto aos alunos do
Instituto Rabello, a proposta era diferente da utilizada por Inês. O foco do trabalho
era a orientação profissional e esta não mantinha uma relação necessária e direta
com a pessoa, seus desejos e vontades, mas sim com aptidões e inteligências
cientificamente mensuráveis e previstas para a realização de atividades prescritas.
Assim sendo, o aluno do Instituto tinha ou não as condições para desempenhar um
determinado trabalho, independentemente de sua vontade e interesses de
desenvolvimento; este tipo de abordagem não parece ter sido aceito tão facilmente
quanto a outra.
Já o relatório da Seção de Seleção Profissional, que tece duras críticas em
relação à capacidade de comunicação dos objetivos do Instituto ao seu grande
público, parece bastante coerente com a transformação que o ISOP propunha para o
mundo do trabalho. A crescente industrialização do país demandava grandes
esforços de seleção e treinamento de operários; no entanto, até pouco tempo, a
estrutura empresarial baseava-se no modelo familiar, na passagem do aprendizado
de pai para filho. Tal modelo, porém, não mais atendia à demanda crescente de
profissionalização das indústrias e empresas; no entanto, elas não sabiam ainda
como lidar com o novo modelo.
A estrutura do relatório, além de oferecer dados para a compreensão dos
pensamentos que atravessavam a prática profissional do ISOP em seus primeiros
anos, nos permitiu entender como as pessoas estavam localizadas hierarquicamente
e o que faziam. Apesar das mudanças posteriores, a estrutura proposta em 1948
parece permanecer quase a mesma até a década de 1960.
O organograma do ISOP apresenta uma Direção Geral, à qual se subordinava
uma Seção Administrativa e várias seções temáticas organizadas em função dos
serviços lá oferecidos. Estas eram coordenadas por um ou dois profissionais
técnicos. Além destas seções havia também um grupo maior de técnicos
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especializados em testes psicológicos específicos. Estes profissionais atuavam
dando o suporte para as seções, tal como a representação a seguir procura
demonstrar:
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Diretoria Técnica
- Diretor Técnico: Dr. Emílio Mira y López
- Diretor-Substituto: Dr. Syncha J.
Schwarzstein

Secretaria Administrativa
- D. Lea Itkis
- Prf. Liette G. Valente
- D. Regina Sampaio Dias

Técnicos de provas especializadas
- PMK: Prf. Cinira Miranda de Meneses
- TAT: Esther França e Silva
- Rorschach: Glória Quintela e Dr. Aniela Ginsberg
- Inteligência: Dr. Zoe Laet de Barros
- Interesses vocacionais: Estela T. P. da Silva
- Aptidões artísticas: Prf. Leonilda D`Anniballe Braga

Seção de seleção
profissional
- Dr. Syncha J.
Schwarzstein
- Dr. Augustine Landau

Seção de Serviço
Social
- D. Mariana Agostini de
Villalba Alvim
- Prf. Eurídice Freitas
- Prf. Cecília Torreão
Stramandinoli

Seção Médica
- Dr. Jorge de Abreu
Paiva
- Dr. Vasco Vaz
- Dr Raul Pontual
- Dr. Regina Coche

Seção de orientação
individual

Seção de orientação
escolar

- Prf. Inês Besouchet

- Prf. Noemy Silveira
Rudolfer
- Prf. Edwiges de
Cravalho Florence

Organograma desenvolvido pela autora. Fonte: Relatório Anual das
Atividades do ISOP: 1948.

Seção de
estatística

Seção de
transportes

- Prf. Alfredo de Oliveira
Pereira

- Dr. Arauld Bretas

Seção de
controle e
pesquisas
- Dr. Euryalo
Cannabrava
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O ISOP funcionava na rua da Candelária, número 68, Centro do Rio de
Janeiro. De acordo com os relatórios, o espaço disponível para as seções não era
muito grande. Com o passar dos anos, e o aumento das demandas, eram frequentes
as queixas em relação à necessidade de melhorias na estrutura física.
As pessoas que procuravam o Instituto para orientação profissional tinham a
“oportunidade” de conhecer praticamente toda a sua estrutura. Para deixarmos mais
claro o que queremos dizer, ilustraremos com um exemplo.
Ao chegar ao ISOP, a pessoa era atendida pela Seção de Serviço Social, na
qual passava por uma triagem até ser encaminhada ao setor de atendimento
adequado; caso a pessoa tivesse o interesse em definir qual seria sua profissão,
poderia ser encaminhada para a Seção de Orientação Escolar (que ainda em 1948
passou a se chamar Seção de Orientação Profissional e Escolar) e/ou para a Seção
de Orientação Individual. Em qualquer uma delas, com a colaboração dos Técnicos
de Provas Especializadas, realizaria uma bateria de testes e questionários para
melhor ser orientado. Seria também examinada pela equipe da Seção Médica que
utilizava diversos procedimentos para atestar sua saúde e habilidade(s).Ao final de
todo esse processo, era elaborada uma síntese do caso, com o perfil profissional.
Por vezes ocorria também a indicação da necessidade de um acompanhamento
psicológico, com o que a pessoa retornava para a Seção de Orientação Individual,
caso desejasse. Em alguns casos a pessoa poderia até receber seu laudo final das
mãos do próprio Diretor do Instituto, Dr. Mira y López, o que era comum.
Cada seção tinha uma finalidade específica; para compreendermos melhor
como era a sua atuação descreveremos cada uma delas.
A “Seção de Serviço Social” era a responsável por realizar a entrevista das
pessoas que procuravam o ISOP, indicando o serviço mais adequado (auxílio
psicoterápico, encaminhamento para serviços de colocação profissional etc.).
Também

estabelecia

contatos

com

instituições

que

promovessem

a

profissionalização, fosse pela oferta de cursos, fosse pela oferta de vagas de
emprego, além de orientar os estagiários do curso que estava sendo realizado no
ISOP de “Formação de Psicotécnicos” quanto aos serviços ali realizados.
Os relatórios também eram uma forma de comunicar as insatisfações e
necessidades das áreas. Neste sentido, a “Seção de Serviço Social” destaca a
realização de algumas atividades que não seriam de sua competência, mas que
foram realizadas, tais como: aplicação de testes e interpretação de questionários
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psicológicos; aplicação de provas em geral; e duas aulas no curso de Formação de
Psicotécnicos. Por fim, solicita o aumento do número de funcionários e a realização
de melhorias em suas instalações.
O relatório da “Seção Médica” é bastante simples e conciso. Nele são
registradas apenas as atividades realizadas pelo setor e seus respectivos
responsáveis. Toda a equipe médica aplicava as seguintes técnicas padrão:
somatotipia, exame médico completo e exame fisio-somático. Outros serviços
realizados pelo setor eram: aulas no curso de Formação de Psicotécnicos; inquérito
biotipológico; entrevista psicológica; aplicação do Catálogo de Livros (teste de Pedro
Bessa, utilizado na Orientação Profissional); filmagem técnica; pesquisas sobre
fisiologia da fadiga; e aulas no curso sobre fadiga no trabalho.
Os serviços da “Seção Médica” davam suporte para as orientações realizadas
no ISOP, estando intimamente ligados com a atuação do psicotécnico. Isto indica
que no ISOP não havia uma valorização diferenciada dos serviços oferecidos pela
Seção Médica em relação aos demais, como poderíamos pensar se nos guiássemos
pelo que era comum na década de 1940: a psicologia se encontrar bastante
relacionada com a medicina ou com a pedagogia. Os trabalhos da Seção Médica
eram complementares aos das demais seções, sendo considerados de igual
relevância pelos que trabalhavam e dirigiam o ISOP.
A “Seção de Orientação Individual” (SOI), tal como consta na estrutura
organizacional apresentada no início do relatório, surge, no relatório específico de
seção, como Seção de Orientação Profissional. Era a principal responsável pela
aplicação dos testes psicológicos; deste modo, a equipe de técnicos de provas
especializadas trabalhava amplamente para esta seção. No ano de 1948, foram
atendidos um total de 326 clientes que se submeteram a vários dos 43
procedimentos adotados pelo ISOP, entre entrevistas, exames médicos e aplicações
de testes e questionários.
As pessoas chegavam a essa seção por indicação de alguma instituição, tal
como o Centro de Orientação Juvenil (COJ), o Instituto Benjamin Constant, o SESC,
entre outros, bem como apareciam por interesse próprio. Elas eram direcionadas
para 4 tipos de orientação: orientação global, orientação parcial, orientação
disjuntiva e exploração da personalidade. A maior procura/direcionamento era pela
orientação global, haja vista que dentre o quantitativo de 326 pessoas que passaram
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pelo ISOP,naquele ano, 185 se concentraram neste tipo de orientação, o que
equivale a quase 57% dos atendimentos.
Cabe lembrar que foi a coordenadora da seção, Inês Besouchet, quem fez
apreciações bastante otimistas em relação ao entendimento, por parte da população,
da importância da orientação científica do trabalho, o que foi contraposto pela
opinião do Dr. Syncha J. Schwarzstein, que considerava alto o número de
atendimentos por indicação de órgãos ou empresas de conhecidos, conforme
demonstramos na introdução deste trabalho.
Além de testes e da orientação, competia à Seção de Orientação Profissional
catalogar e organizar testes e questionários disponíveis – adaptando-os, quando
necessário, para casos específicos; coordenava a distribuição dos alunos estagiários
do curso de “Formação de Psicotécnicos” pelos setores do ISOP. Consta ainda
desse Relatórioque a coordenadora da seção – Inês Besouchet – acompanhou,
juntamente com a Drª. Augustine Landau, os alunos do ISOP em uma excursão a
São Paulo para participarem da Semana de Psicologia.
A “Seção de Orientação Profissional de Escolares” (SOPE), denominada na
apresentação geral do Relatório Anual de 1948 como “Seção de Orientação
Escolar”, tem seu relatório específico subdividido em dois, devido a uma mudança
em sua coordenação. Além disso, o relatório revela outro elemento da estrutura do
Instituto que não havia sido visto em sua apresentação geral. Inicialmente, tal seção
era responsável por realizar atividades didáticas e de pesquisa, bem como atuar na
aplicação de testes para a orientação profissional. Em sua função educacional, os
profissionais deste setor desenvolveram um curso sobre “Observação Psicológica
dos Escolares”, cujo público alvo seriam assistentes sociais, professores, diretores
de escola e orientadores educacionais; no entanto, nenhuma informação a mais é
dada sobre o curso. Esta seção também foi responsável por ministrar quatro aulas
do curso de “Formação de Psicotécnicos”.
Nas atividades de pesquisa a seção investigou as tendências ocupacionais
dos alunos do Instituto Rabello e realizou estudos sobre o TAT, em colaboração com
Esther França (Técnica de prova especializada: TAT), trabalho este que foi
apresentado no V Congresso Brasileiro de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal
realizado em São Paulo. Segundo o relatório, o congresso ocorreu em novembro de
1948; no entanto, sua folha comemorativa indica que ele foi realizado no mês de
outubro do mesmo ano.
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Folha comemorativa do V Congresso Brasileiro
de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal

Fonte: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB82589691-folha-comemor-congr-bras-de-psiqneur-e-medicina-legal-1948-_JM

Igualmente, realizou estudo sobre o comportamento social de crianças, com
plena colaboração dos alunos do ISOP – supostamente alunos do curso de
“Formação de Psicotécnicos” que estagiavam na seção. O resultado desta pesquisa
foi analisado por Noemy Rudolfer, então coordenadora da seção, e, após a
aprovação da Direção do Instituto, encaminhado para publicação.
Noemy, ao longo do ano de 1948, trabalhou bastante próxima à Direção do
Instituto e, na ausência do Diretor Mira y López, foi convidada para participar de
visitas institucionais e seminários de interesse do ISOP, bem como para realizar as
sínteses de casos junto a Inês Besouchet. Em 22 de outubro de 1948, Noemy deixa
a coordenação da SOPE, indo para a área de planejamento do Instituto e é
substituída na coordenação por Edwiges Florence. Ao final do relatório, não se priva
em agradecer a oportunidade de crescimento que tem no ISOP
Ao terminar este relatório, não me posso esquivar de agradecer ao
professor Mira a confiança que em mim tem depositado, cometendo-me
funções que reputo uma honra para mim. E se alguma vez pude
corresponder a tal confiança, o foi sobretudo pela inestimável colaboração e
permanente incentivo que me tem proporcionado.
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O ISOP é incontestavelmente o maior centro psicológico da América Latina
e o é por feito da direção do professor Mira y López. Oxalá possam a
Fundação Getúlio Vargas e o Brasil contar com a sua explendida
cooperação sempre (RUDOLFER, Noemy Silveira. “Relatório Anual das
Atividades do ISOP – 1948. Seção de Orientação Profissional do Escolar.”).

Já em 1948, é possível perceber que o ISOP era um instituto diferenciado.
Nele, homens e mulheres dispunham de oportunidades de desenvolvimento
profissional. A todos estavam abertas as portas dos cursos, as bolsas de estudos no
exterior, as publicações, participações em congressos e quaisquer oportunidades de
aprimoramento que surgissem. Porém, se acompanharmos o Instituto em uma linha
do tempo, veremos que normalmente os principais cargos de direção e de
coordenação concentravam-se nas mãos dos homens.
A imensa gratidão de Noemy não pode passar despercebida. A possibilidade
de participar ativamente das atividades da Direção do Instituto era um grande
privilégio para uma mulher e uma forma de reconhecimento por sua contribuição no
crescimento do ISOP. Acreditamos que o sentimento de gratidão aqui expresso e
direcionado a um homem específico era comum neste período. Tal tipo de
manifestação também pôde ser observada em algumas entrevistas que realizamos.
Isto nos levou a concluir que a presença marcante de Mira y López no ISOP foi
fundamental para o desenvolvimento profissional de algumas pessoas e,
principalmente, de algumas mulheres que, aparentemente, constituíram sua
identidade profissional por suas mãos e por meio do ISOP.
Com a mudança na coordenação, um novo relatório foi produzido para relatar
as atividades do último bimestre do ano de 1948. Tais atividades se centravam
principalmente na realização do trabalho de orientação profissional no Instituto
Rabello, o que foi feito em duas etapas. A primeira consistiu na aplicação de
algumas provas: um teste de inteligência abstrata, corrigido pela Drª Zoé Laet, da
equipe de provas especializadas; Thrunstone-Mira; um teste de conhecimentos; e a
aplicação do Catálogo de Livros, analisado pelo Dr. Vasco Vaz, da Seção Médica.
Os resultados destas provas se uniriam aos dados dos exames médicos – que não
foram feitos pela equipe do ISOP, mas pelo próprio Instituto Rabello – e aos dados
coletados pela Seção de Observação Psico-Pedagógica do ISOP.
A “Seção de Observação Psico-Pedagógica” não aparece na estrutura
organizacional do início do relatório do Instituto e é apresentada no relatório
específico de seção como existente e tendo como chefe Noemy Rudolfer. Contava
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com a colaboração de dois orientadores educacionais do Instituto Rabello: a profª
Eunice W. L. Ramos e o Sr. Henrique Arienti. Esta configuração demonstra a
existência de uma colaboração inter-institucional entre o ISOP e seu cliente e pode
indicar que a construção dessa seção tenha ocorrido para atender especificamente a
este projeto específico.
A segunda etapa do trabalho

consistiu de uma aplicação de provas

individuais de inteligência e interesse – realizadas pela própria coordenadora da
seção, Edwiges Florance – além de aplicação de questionários específicos,
realizados pelos técnicos de provas especializadas. Ao final do relatório a
coordenadora expõe a necessidade de um espaço mais adequado para realizar as
atividades da seção – haja vista a sala ser muito pequena; pontua igualmente a
necessidade de ampliar o quadro de funcionários, inclusive indicando a contratação
dos dois orientadores educacionais do Instituto Rabello, por ocasião do término de
seus contratos.
As atividades da SOPE nos mostram a interação entre as áreas do ISOP, no
que diz respeito à realização das atividades dos setores, e a manutenção de sua
metodologia de trabalho, mesmo quando o cliente opta por não utilizar os serviços
de uma de suas seções, como foi o caso da realização dos exames médicos. Essa
interação, que lhe é comum, também pode ser vista nos trabalhos da “Seção de
Controle e Pesquisa”, que organizava e avaliava a bateria de testes a serem
aplicados em todos os setores. Tal como o SOPE, porém de modo mais oficial, esta
seção era constituída de três subseções: de psicologia experimental, que trabalhava
diretamente na organização de testes; de estatística, que definia padrões de
medição dos testes; e de aptidões artísticas, que organizava os testes específicos de
impressões estéticas.
Porém, nem sempre a interação ocorria no sentido de intercomunicar,
complementar ações; muitas vezes visava a suprir as demandas das áreas que não
dispunham funcionários suficientes; por exemplo, os funcionários da “Seção de
Seleção Profissional” colaboraram com a “Seção de Orientação Profissional de
Escolares” na realização de suas atividades, apesar de seu escopo de atuação ser
diferente. Cabe lembrar que foi esta última Seção que apresentou uma apreciação
contundente em relação à necessidade de uma divulgação mais eficiente acerca do
trabalho realizado no ISOP, proporcionando maior conscientização acerca dos
benefícios da organização científica do trabalho.
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Outras seções também compartilhavam desta opinião – de que era
necessário divulgar as atividades do Instituto, mostrando seu trabalho e suas
pesquisas. Uma dessas era a “Seção de Estatística e Pesquisa” (SDE), identificada
como Seção de Estatística na apresentação da estrutura geral do relatório. Sua
constituição, bem como o início das atividades a ela referentes, são datadas julho de
1948. As atribuições da Seção contemplavam o suporte estatístico às pesquisas,
sistematizando e expondo seus resultados, e o apoio na solução dos problemas
psicoestatísticos que porventura pudessem ocorrer no momento da verificação das
provas aplicadas pela equipe técnica. Assim, é possível afirmar que esta seção
atuava diretamente com o corpo técnico, fosse pelo apoio às pesquisas e estudos,
fosse, na ponta, junto aos clientes.
Além de atividades restritas à área estatística, a SDE também estudava a
situação do mercado de trabalho, por meio de dados do Serviço de Estatística da
Previdência e Trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Cumpre
registrar sua responsabilidade pela disciplina de Estatística do curso de “Formação
de Psicotécnicos” que o ISOP oferecia.
Nesse período inicial, podemos observar que o Instituto concentrava seus
maiores esforços na área da Psicologia Aplicada e isto o levou a esbarrar em alguns
antagonismos provenientes da academia. O personagem mais representativo deste
confronto foi Nilton Campos. Médico psiquiatra, Campos atuou em diversas
instituições importantes para o desenvolvimento da psicologia no Brasil, fixando-se
posteriormente na Universidade do Brasil – atual Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Lá ocupou a cátedra de Psicologia Geral e de Psicologia Social e
Econômica, e com ela, a direção do então Instituto de Psicologia.
A atuação e enfoque de Campos centravam-se no aprimoramento e
desenvolvimento teórico da Psicologia, principalmente nas áreas fenomenológica e
da gestalt (PENNA, 1992). Por outro lado, os psicotécnicos, formados por Mira e
seus colegas do ISOP, situavam-se na prática. Esta oposição também aparecia na
composição profissional das instituições em que ambos atuavam: o ISOP possuía
um grande número de profissionais mulheres e o Instituto de Psicologia tinha
predominância masculina de docentes envolvidos com questões teóricas.
Aparentemente esta divisão do campo psi não era algo que se restringisse a
uma divergência de opiniões acerca do modo como a Psicologia deveria ser
consolidada no Brasil. Alguns autores como Penna (1998) e Figueiredo (2001)
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fornecem indícios que nos levam a crer que a divergência aqui descrita perpassava
o orgulho do empenho profissional destas personagens da Psicologia brasileira.
Talvez o aumento da influência de um estrangeiro na produção de conhecimento e
na consolidação de uma área de atuação possa ter mexido com os brios do
brasileiro, que acabou assumindo uma postura de resistência às contribuições
vindas de outras terras.
Apesar das críticas relativas ao caráter aplicado da psicologia no ISOP,
observa-se que sua produção de conhecimento era contínua, sendo apresentada
desde o início em eventos da área, como vimos em alguns relatórios de seção.
Corroborando este interesse, Alice Mira (2006) afirma que as pessoas eram
estimuladas a participar de congressos apresentando trabalhos, o que demonstra
um grande interesse da instituição em incentivar a possibilidade de troca de
informações como dispositivo para a dinamização das atividades lá realizadas. Tais
informações apontam também para o caráter acadêmico do ISOP, inicialmente não
valorizado pela “academia” propriamente dita, mas existente em seu cotidiano desde
sua fundação. Essa característica foi se consolidando ao longo do tempo e uma de
suas expressões iniciais é encontrada em uma peculiaridade do relatório da SDE,
que propõe um “Plano para 1949” em que são propostas novas ações que mudariam
um pouco as atribuições da seção.
A primeira proposta do plano é a mudança do nome para “Setor de
Documentação e Estatística”. Aparentemente o setor manteria suas atribuições de
garantia da qualidade estatística dos estudos e pesquisas realizados no ISOP, mas
propõe também um trabalho em conjunto com o “Setor de planejamento e controle”.
Este setor não aparece na estrutura exibida no relatório anual, porém temos a
suspeita de que era a “Seção de Controle e Pesquisa” ou uma subárea da mesma.
Provavelmente, ao sair da SOPE, Noemy Rudolfer foi trabalhar neste setor/seção.
Além disso, o novo SDE realizaria pesquisas estatísticas voltadas para
atender aos interesses da seleção e orientação profissionais, e promoveria
intercâmbio com instituições brasileiras e estrangeiras. O plano foi aprovado pelo
Diretor do Instituto. Mas as ações que mais chamam a atenção neste planejamento
são aquelas relativas à divulgação de obras e estudos de psicotécnica, bem como
das atividades realizadas pelo ISOP. Para este fim, o Plano para 1949 sugere que
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Em colaboração com o Departamento de Pesquisas e Documentação da
Fundação Getúlio Vargas, divulgará o S.D.E. as obras e estudos referentes
às atividades específicas do ISOP, sob a forma de monografias, livros
didáticos ou simples relatórios. Cuidará, outrossim, da elaboração do
Relatório Anual, coligindo e coordenando os dados dos demais setores do
ISOP.
Uma das formas interessantes de divulgação é a instituição de um boletim
ou revista trimestral, que leve às organizações congêneres do país e do
estrangeiro os objetivos do Instituto e o desenvolvimento de suas atividades.
Será um veículo de propaganda e intercâmbio, de valor inestimável.
Oportunamente apresentaremos a V.S. o projeto do primeiro número dessa
revista ou boletim, correspondente ao primeiro trimestre do ano de 1949.
Nesse boletim ou revista serão divulgados os estudos modernos referentes
à Psicotécnica de todo o mundo, depois de traduzidos para o nosso idioma.
Uma síntese das atividades que manterão contacto com o ISOP será
também incluída, pondo, dessa forma, o Corpo de Técnicos do Instituto a
par do que se passa nos principais centros de ciência do exterior (Grifo
nosso. Relatório Anual das Atividades do ISOP – 1948. Seção de Estatística
e Pesquisa. Plano para 1949).

Acreditamos que esta seja a proposição de criação da revista “Arquivos
Brasileiros de Psicotécnica”, que teve seu primeiro número editado em 1949. Tratase da primeira revista de Psicologia de caráter nacional, tanto por sua circulação
quanto porque contava com artigos oriundos de várias partes do país. A revista
sofreu algumas reformulações ao longo do tempo e estas trouxeram modificações
também em seu nome, que em 1969 passou a ser “Arquivos Brasileiros de
Psicologia Aplicada” e, a partir de 1979, “Arquivos Brasileiros de Psicologia”. Este
último permanece até os dias atuais, pois a revista, com o fim do ISOP em 1990, foi
levada para a Universidade Federal do Rio de Janeiro pelo então diretor do ISOP,
Franco Lo Presti Seminério, e continua sendo publicada.
Um levantamento dos artigos publicados pela “Arquivos Brasileiros de
Psicotécnica”, de 1949 até 1967, demonstra uma relevante produção feminina no
período, tal como apresentado no gráfico abaixo, apontando para a incursão da
mulher no campo científico e intelectual da Psicologia brasileira.
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gráfico: Nathalia Fernandes Valente/Programa de Estudos e Pesquisas em
História da Psicologia/Clio-Psyché.

Dentre os artigos publicados por mulheres nessa época, temos um grande
índice daqueles relativos à aplicação de testes, fato que vai ao encontro de
informações fornecidas por Alice Mira (2006) em entrevista, constatando a
predominância feminina em áreas específicasde atuação e estudo em Psicologia.
Em sua maioria as mulheres escreviam sobre a prática profissional, enquanto
grande parte dos artigos mais reflexivos sobre a situação da profissão tinham autoria
masculina.
As diferenças entre homens e mulheres no ISOP não aparecem somente em
suas publicações. Alguns dados do “Relatório das Atividades do ISOP em 1949”
apontam para a configuração social no que diz respeito ao interesse sobre o campo
do trabalho. Os serviços de Orientação Profissional Individual (Seção de Orientação
Individual) no ano de 1949, tal como descritos por Inês Besouchet, tiveram, “como
de costume”, maior procura de homens “fato bem compreensível [já] que o mesmo
domina de modo absoluto o campo do trabalho” (s/página). Mas destaca-se que
houve um aumento considerável no número de mulheres procurando por orientação
profissional em comparação com o ano anterior.
Já neste relatório, podemos observar uma característica que atravessa o
ISOP na maioria dos anos estudados, qual seja, a grande mobilidade de seus
funcionários, que hora aparecem realizando atividades em uma determinada seção
e/ou divisão, hora aparecem em outra. Esta observação é representativa de duas
situações vivenciadas pelos funcionários do ISOP. A primeira, bastante relatada nos
anos de 1940 e 1950 se refere às constantes queixas sobre a falta de pessoal. Esta
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situação, possivelmente, levava uma mesma pessoa a assumir diversas atividades,
de modo que o Instituto pudesse realizar as ações a que se propunha. Como
exemplo deste fato temos a aparição de Noemy Rudolfer na Orientação Profissional
Coletiva (escolar), que é a atividade da “Seção de Orientação Profissional do
Escolar” (SOPE), em um momento em que a mesma havia sido designada para o
setor de planejamento.
A “Seção de Orientação Profissional do Escolar”, neste relatório, apresenta
uma complexificação de suas atividades, passando a realizar conferências e visitas
de divulgação do trabalho do ISOP; estudos, pesquisas e publicações; e a colaborar
com a “Seção de Orientação Individual” na síntese, parecer e aconselhamento dos
casos individuais. Esta colaboração entre as duas seções ocorre neste momento de
forma menos conturbada, haja vista o aumento do número de funcionários da própria
SOPE. Não é dita a quantidade de funcionários da SOPE, entretanto, sabemos que
era bastante comum um mesmo funcionário atuar em mais de uma seção, ou seja, é
provável que neste aumento estejam contemplados funcionários que trabalhavam
cada período do dia (manhã e tarde) em local diferente.
Nas ações da seção permanece a realização do trabalho no Instituto Rabello
que é valiado por Noemy da seguinte forma: “Valeu, portanto, o trabalho realizado,
mais como treino de métodos de processos de sintetizar que como indicação de
rumo aos jovens...”( Relatório das Atividades do ISOP em 1949)
A segunda situação indica o incentivo do Instituto no crescimento e
desenvolvimento da carreira de seus funcionários. Ao longo dos anos estudados
identificamos o desenvolvimento de algumas pessoas, uma das que mais nos
chamou a atenção foi a Senhora Liette Gonçalves Valente Franchi, que iniciou sua
carreira como funcionárias da área administrativa e, mais tarde, se tornou parte do
grupo de psicólogos do Instituto.
Liette, aparentemente, sempre teve alguma função de destaque, assumindo
chefias de setores. Seu nome aparece pela primeira vez em um relatório no ano de
1950, em que ela assina pelo Setor Administrativo. Em 1954, ela assina o relatório
de Provas de Personalidade, o que indica que as atividades que passou a realizar
haviam se transformado: passaram de atividades administrativas para atividades
técnicas. Isto, no entanto, não significa que Liette era psicotécnica, pois o quadro de
funcionários do ISOP contava com a função de Aplicador de Testes.
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Em 1959, a Senhora Liette parmanece na área de Provas de Personalidade,
aplicando provas e testes como o TAT, Koch e Minhas Mãos, e orientando
estagiários. Neste período ela teve a oportunidade de publicar na revista Arquivos
Brasileiros de Psicotécnica um artigo com Elso Arruda (que aparece a partir de 1951
como médico do ISOP e, em 1971, como integrante da equipe de psicólogos)
denominado “Tema da Árvore e Esquizofrenia”. Além disso, participou como membro
da Comissão Social e de Recepção do VII Congresso Interamericano de Psicologia,
realizado no Rio de Janeiro. Já em 1970 tudo nos leva a dizer que Liette é psicóloga
do ISOP, haja vista ser a chefe do “Centro de Estudos e Pesquisas Psicológicas
Aplicadas à Educação”.
Na década de 1970, o ISOP já tem o seu lugar de atuação marcado, no
entanto, para alcançar a estabilidade que possuía em 1970 o Instituto, em 1949
inicia a consolidação de seu espaço no mercado e na Psicologia brasileiras. O
portfólio de clientes que solicitam seleção e/ou ações de readaptação profissional
aumenta. Fazem parte dele as seguintes organizações, além da FGV e do Instituto
Rabello: Instituto Rio Branco, Banco Econômico da Bahia, PROLAR, Faculdade
Nacional de Ciências Econômicas, SENAI e I.A.P.I. Todas as seções, de modo
geral, estudam e pesquisam a aplicação de testes e provas e colaboram na
realização dos cursos solicitados ao ISOP. Aliás, a realização de cursos, neste
momento, é o ponto forte do Instituto, “neste campo, as atividades do pessoal do
ISOP foram bastante profícuas durante o ano passado, evidenciando-se, assim, o
crescente interêsse que existe no país pela Psicotécnica e o prestígio dos técnicos
desta Instituição nos ambientes culturais brasileiros” (Relatório das Atividades do
ISOP em 1949). Abaixo segue a lista dos cursos oferecidos pelo ISOP no período:
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Curso
Psicologia aplicada à
terapia ocupacional

CURSOS REALIZADOS NA PRÓPRIA FGV
Seção ou órgão envolvido
Informações adicionais
Seção de orientação profissional
do escolar, em colaboração com
a Associação Brasileira de
Educação.

Duração: 12 aulas.

Análise crítica dos métodos
Realizado por Emílio Mira y
Participantes: 100 inscritos,
de exploraçaõ da
López (Diretor-Técnico do ISOP). porém somente 30 se formaram.
personalidade

O teste de Rorschach

Realizado por Glória Quintela (da
equipe de Técnicos de provas
Ambos cursos tiveram o objetivo
específicas)
principal de aperfeiçoar os
profissionais que atuavam no
ISOP.

Realizado por Alfredo de Oliveira
(Coordenador da Seção de
estatística e pesquisa)
Fonte: Relatório das Atividades do ISOP em 1949
As normais gerais de
análise estatística

Curso

CURSOS REALIZADOS FORA DA FGV
Seção ou órgão envolvido
Informações adicionais

Psico-pedagogia do
adolescente e do adulto
analfabetos.

Realizado por Noemy Rudolfer
(Seção de orientação profissional
do escolar) em colaboração com
Duração: 8 aulas.
o Departamento de Ensino da
FGV e com o Ministério da
Educação.

Psicologia educacional.

Realizado por Noemy Rudolfer
(Seção de orientação profissional
Duração: 3 meses
do escolar) em colaboração com
(aproximadamente 30 aulas).
a Diretoria do ensino do
Ministério da Guerra.
Realizado por Emílio Mira y
López (Diretor-Técnico do ISOP).

Psicologia Militar.

Psicologia aplicada às
Forças Armadas.

Duração: 10 aulas.
Local: Biblioteca do Centro de
Estudos Militares do Ministério da
Guerra.
Realizado por Emílio Mira y
López (Diretor-Técnico do ISOP).
Duração: 10 aulas.
Local: Escola do Estado Maior da
Aeronáutica.
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CURSOS REALIZADOS FORA DA FGV
Seção ou órgão envolvido
Informações adicionais
Realizado por Emílio Mira y
Problemas de psicotécnica López (Diretor-Técnico do ISOP).
Duração: 6 aulas.
Militar.
Local: Escola do Estado Maior do
Exército.
Curso

Psicologia aplicada à
Aeronáutica Militar.

Princípios de seleção
Militar.

Psicotécnica e Psicologia
Militar.

Realizado por Emílio Mira y
López (Diretor-Técnico do ISOP).
Duração: 8 aulas.
Local: Escola de Aeronáutica
Militar de Campo dos Afonsos.
Realizado por Emílio Mira y
López (Diretor-Técnico do ISOP).
Duração: 3 aulas.
Local: Escola de Aeronáutica
Militar de Campo dos Afonsos.
Realizado por Emílio Mira y
López (Diretor-Técnico do ISOP). Duração: 30 aulas + 2 sessões
de trabalho no ISOP.
Local: Diretoria de Ensino do
Exército e ISOP.

Problemas de seleção e
treinamento.

Realizado por Emílio Mira y
López (Diretor-Técnico do ISOP).
Duração: 2 conferências.
Local: Escola de Transmissões
do Exército.

Realizado por Emílio Mira y
Problemas de relação inter- López (Diretor-Técnico do ISOP).
Duração: 10 aulas.
humana no trabalho.
Local:I.A.P.I.
Escolas psicológicas
atuais.

Realizado por Emílio Mira y
López (Diretor-Técnico do ISOP).
Duração: 10 aulas.
Local: Casa do estudante do
Brasil.
Realizado por Drº. Vasco Vaz

Psicologia da adolescência. Local: Sociedade de Pestalozzi
do Brasil.

Duração: não informada.

Realizado por Drº. Vasco Vaz
Psicologia da infância e da
adolescência.

Local: Sociedade de Pestalozzi
do Brasil em Niterói.

Curso prático de
Realizado por Drº. Vasco Vaz
interpretação de Catálogo
Local: C.E.F.P.
de Livros.
Fonte: Relatório das Atividades do ISOP em 1949

Duração: não informada.

Duração: não informada.

De acordo com o quadro, podemos perceber que a maioria dos cursos
realizados pelo ISOP aconteceu nas dependências da organização cliente,
corroborando uma tendência que vai diminuindo ao longo dos anos. Além disso,
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vemos a marca da experiência e dos estudos anteriores de Mira y López figurando
com grande influência sobre os temas abordados e clientes captados.
Quando ainda estava na Espanha, Mira y López realizou estudos sobre a
guerra, o que deve ter sido amplamente divulgado no Brasil, despertando o interesse
das Forças Armadas Brasileiras em o convidar para ministrar cursos. Seu
envolvimento com as Forças Armadas não era bem visto por todos. Um ano depois
deste relatório, especificamente em 24 de novembro de 1950, a Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) discutia a criação do seu
Curso de Psicologia e na “Ata da 2a Sessão Ordinária do Conselho Universitário de
1950” temos a seguinte observação:
... a falta de organizações dêsse tipo (organizações de Psicologia) pelo
Brasil em fora tem sido molde a facilitar o trabalho de elementos e grupos
desorientados, haja visto o que está sucedendo em nosso Exército entregue
por grande número de seus elementos mais capazes à envenenada
orientação de um Mira y López, elemento da esquerda e que portanto sérios
prejuizos poderá produzir nêsse terreno.(s/página)

Nessa época o Brasil e o mundo já viviam a Guerra Fria, a dicotomia político
econômica entre capitalismo e comunismo. Emílio Mira y López, membro do Partido
Socialista Catalão, atuava durante a Guerra Civil Espanhola como chefe do Serviço
de Psiquiatria do Exército Republicano. Assim, para Irmão Justo, em entrevista a
Helena Scarparo, possivelmente este comentário “se originou de alguns padres
espanhóis da PUC-RS que viveram a experiência de ter colegas mortos por
comunistas na Guerra Civil”. Justo destaca, ainda, que este comentário
possivelmente não se relaciona com a capacidade técnica de Mira, mas com suas
opções políticas. Apesar de sofrer algumas críticas, o ISOP continua a atender
instituições militares ao longo dos anos, oferecendo, na maioria das vezes, cursos
de orientação profissional para os alistandos, inclusive através dos anos mais duros
de nossa história política, a segunda metade da década de 1960.
Além dos cursos citados, no relatório de 1949 são prestadas informações
sobre o término da primeira turma do curso de “Formação de Psicotécnicos”, de
cujas aulas fazia parte a realização de trabalhos de pesquisa. A entrega dos
certificados aconteceu em 31 de outubro de 1949. Dos 47 participantes que
iniciaram regularmente o curso somente 23 se formaram; dentre estes, 11 mulheres.
Foram os primeiros formandos do ISOP, conforme segue.
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FORMANDOS DA 1ª TURMA DO CURSO "FORMAÇÃO DE PSICOTÉCNICOS" - 1949
MULHERES
HOMENS
Alzira de Castro Pinheiro
José Lourenço F. Portugal
Zeny Miranda
José E. S. Pontual
Adda Almada
Wladimir Rehder
Dulce Goulart
Edgard Soares dos Anjos
Naitres Maria de Rezende
Rubens de Brito
Vidalina Ramos de Bártoli
Paulo Guaracy Silveira
Elida Julia Tuana
Newton Ferreira Josetti
Zaira G. De Kussow-Corma
Fernando de Léon
Isa Santana Alves
Berlamino Larez
Maria Santacruz Lima
Walter Carnavale
Aurora P. B. De Arana
Fernando P. de V. Amaral
José Moacyr de A. Sobrinho
Fonte: Relatório das Atividades do ISOP em 1949

Em comemoração ao encerramento do curso, a FGV organizou uma viagem
dos alunos para o Uruguai e para a Argentina. O objetivo foi propiciar-lhes a
ampliação de sua visão sobre a psicotécnica e seus problemas, por meio de uma
experiência internacional.
As viagens ao exterior para observação de instituições que atuam utilizando a
Psicologia Aplicada, para participação em cursos de especialização e de mestrado
são uma constante no Instituto. No decorrer dos anos estudados, os relatórios
apresentam constantemente nomes de funcionários que solicitaram licença para se
aperfeiçoarem fora do país. Na maioria das vezes são mencionadas bolsas de
estudos, porém nem sempre é possível identificar o órgão e ou instituição de
fomento. O que pudemos comprovar é que, a partir de 1965, o ISOP envida esforços
para concretizar alguns convênios que o permitam realizar pesquisas. Para tanto,
envia à Direção da FGV um “Plano de Ajuda Técnica para Incremento à Pesquisa”
solicitando auxílio da Fundação FORD, USAID e do Conselho Nacional de Pesquisa
(CNPq).
A partir de 1967, o ISOP, por meio de uma de suas “seções” – a “Comissão
de Estudos e Pesquisas Psicológicas” que, no ano seguinte passa a ser denominada
“Centro de Estudos e Pesquisas Psicológicas” – firma convênio com a Fundação
FORD e USAID, que passam a auxiliar financeiramente a manutenção de
profissionais em pesquisas cujas temáticas versavam sobre a validação de testes e
provas. Além disso, também disponibilizavam bolsas de estudos para os
profissionais do ISOP que iam para o exterior estudar. A maior parte das viagens
tinha destino certo: os Estados Unidos.
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De volta ao relatório de 1949, observamos que, segundo a característica do
trabalho oferecido pelo ISOP, bem como por seu foco na Psicologia Aplicada, a
seção que possui um crescimento considerável é a “Seção de Orientação Individual”.
Este crescimento é creditado à competência de seus técnicos e à propaganda que
os ex-orientandos fazem do trabalho realizado; no entanto cabe destacar o
comentário realizado anteriormente sobre a característica das atividades realizadas
nessa seção: uma atividade mais próxima do atendimento psicoterápico, cuja
propaganda “boca a boca” pôde funcionar muito bem.
O contrário é verificado na Seção de Seleção, que novamente em 1951
destaca a necessidade de criação de uma estratégia de comunicação mais eficiente
e contratação de mais técnicos que possam atender à oferta de seleção do Instituto.
Não há, posteriormente, novas referências a essa necessidade de divulgação do
ISOP. Em relação ao corpo técnico, já em 1952, temos uma avaliação positiva,
tendo em vista a contratação de novos profissionais.
A “Seção de Estatística e Pesquisa” se mantém como a principal responsável
pela publicação “Arquivos Brasileiros de Psicotécnica”. Em 1951, seu relatório
comenta sobre a dificuldade de encontrar a adesão dos funcionários do próprio
Instituto na oferta de artigos para publicação:
Na qualidade de diretor do órgão oficial do ISOP, o titular que responde pela
chefia da Seção de Estatística e Pesquisas tem se desdobrado de cuidados,
buscando manter a regularidade de suas edições.
A propósito dos “Arquivos”, é de meu dever lamentar o pouco interesse que
tem despertado entre outros técnicos do ISOP, esse excelente veículo de
difusão dos nossos estudos e tarefas.
Em quantas outras revistas especializadas é ingrata a competição para ser
incluído determinado trabalho; no caso dos “Arquivos” é a revista que
busca, quase implorando, originais de seus naturais colaboradores
(Relatório das atividades do ano de 1951. Seção de Estatística e Pesquisa.
S/página).

Os relatórios do ISOP, desde 1948, apresentam algumas queixas em relação
à incompatibilidade do alto número de demandas em relação à quantidade de
profissionais, bem como reclamações sobre o espaço físico em que as atividades
rotineiras eram realizadas. É possível que este descontentamento tenha influenciado
a falta de interesse das pessoas em se envolverem de forma mais direta com a
publicação.
Ainda no relatório desta mesma seção é possível perceber um clima tenso no
Instituto no ano de 1951. É comum nos relatórios comentários sobre reestruturações
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pelas quais o ISOP estaria passando, ou sobre momentos problemáticos para o seu
desenvolvimento, ao ponto de, naquele ano, ser dito que
O ISOP está passando por uma fase crítica e dele depende o seu franco
desenvolvimento ou morte inexorável...
Na situação em que se encontra não poderá subsistir por muito tempo...
As dificuldades surgidas ultimamente todas de caráter interno e pessoal,
não devem retardar, de modo algum, os propósitos de igualdade e respeito
deferidos ao ISOP (Relatório das atividades do ano de 1951. S/página).

Logo depois deste período o ISOP entra em uma fase de muitas contratações,
aumentando seu quadro de funcionários, o que demanda a classificação dos
profissionais em funções e cargos diferentes.
Em 1951 é realizado um estudo de identificação e definição dos cargos dos
profissionais técnicos do ISOP, que passam a ser denominados e hierarquicamente
situados, em termos de desenvolvimento profissional, da seguinte forma:
psicotécnico, adjunto de psicotécnico, auxiliar de psicotécnica e praticante de
psicotécnica.

psicotécnico

adjunto de psicotécnico

auxiliar de psicotécnica

praticante de psicotécnica

Não há uma descrição clara sobre as atribuições de cada um dos cargos
apresentados acima; no entanto, na prática continuamos vendo o vasto
envolvimento do pessoal administrativo nas funções técnicas específicas, tais como
aplicação e correção de provas, apesar desta última ser claramente identificada em
1952 como função do Coordenador de Seção.
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Nos anos subsequentes, os cargos do ISOP também se transformam. Em
1954 vemos a descrição de níveis de psicotécnicos da seguinte forma: psicotécnico
grau 1, 2, 3 e assim por diante. Já na década de 1970, em que já encontramos
Psicólogos, temos: Psicólogo Q, O, P. Este é o único cargo que é descrito por níveis,
tendo, os demais, nomenclatura única, apresentando somente alternâncias entre
adjunto e auxiliar.
Durante toda a década de 1950 a estrutura do ISOP não sofreu grandes
modificações em relação ao ano de sua inauguração; somente algumas áreas
tiveram seus nomes modificados e/ou atividades desmembradas:
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Diretoria Técnica

Secretaria Administrativa

Divisão de
seleção

Serviço
Médico

Divisão de
Orientação

Seção de
Orientação
Escolar

Setor
Psicossocial

Seção de
Estatística
e Pesquisa

Técnicos de
Provas
Especializadas

(só aparece em
1950)

Serviço
de
emprego

Setor de
Artes
Plásticas e
Musical

Seção de
Motoristas

Setor de
Provas de
Personalidade
Seção de
PMK
Seção de
Rorschach
Setor de
Provas de
Interesses e
Tendências

Organograma desenvolvido pela autora. Fonte: Relatório Anual das
Atividades do ISOP de 1950 a 1959.
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Um aspecto que se destaca nessa década são as menções à baixa
remuneração praticada no Instituto. Em 1954, este fato provoca grande repercussão
nas demissões e admissões de funcionários, quando o número da primeira cresce e
da segunda diminui. O assunto retorna no relatório da Seção de Seleção em 1958,
em que o seu chefe diz que ao final do ano deverá sair do ISOP “por exigências da
vida material”.
Aparentemente esta questão perdura ao longo dos anos. Para equilibrar a
falta de profissionais qualificados e a crescente demanda dos serviços do Instituto,
em 1966 é proposto o aumento de número de bolsas de estágio, passando de 10
para 20. A argumentação para este aumento centra-se no sucesso do programa de
bolsistas. Além disso, esta ação aparece como uma alternativa para se suprir a
necessidade de oficiais técnicos, ao mesmo tempo que é oferecida uma
oportunidade para a formação de psicólogos, provocando uma clara substituição de
mão de obra especializada, por mão de obra barata. Apesar disso, tal situação
favoreceu o aumento do número de Faculdades atendidas pelo programa de bolsas
e estágios do ISOP: inicialmente somente a PUC e a UFRJ eram atendidas; a partir
do segundo semestre de 1966, também são atendidas a UEG (atual UERJ), a
Universidade Gama Filho e a Universidade Santa Úrsula.
Outro fato interessante ocorrido na década de 1950, e que coaduna com o
momento político do Brasil, é a consolidação da Seção de Motoristas. Nesse período
o Brasil viveu o Governo de Juscelino Kubitschek, que muito incentivou o
crescimento econômico no país por meio do nacional-desenvolvimentismo que
“sintetiza pois uma política econômica que tratava de combinar o Estado, a empresa
privada nacional e o capital estrangeiro para promover o desenvolvimento, com
ênfase na industrialização. ” (FAUSTO, 2003, p. 427).
Uma das expressões dessa política foi o crescimento da indústria
automobilística no Brasil na década de 1950, e, consequentemente, o crescimento
do número de serviços ofertados para esse setor. Assim, podemos dizer que o
crescimento da Seção de Motoristas, a partir do ano de 1956, não é de se espantar.
O número de empresas atendidas aumenta e o DNER passa a solicitar
frequentemente os serviços do ISOP. Em linhas gerais, a rotina de atividades deste
setor seguia o seguinte roteiro:
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a) Atividades realizadas pela equipe técnica:
- Realização de entrevista breve de contato;
- Aplicação de três provas específicas: atenção difusa, avaliação da
velocidade e visão noturna;
- Aplicação do PMK (em colaboração com a Seção de PMK).

b) Atividades realizadas pela chefia da seção:
- Entrevistas para esclarecimentos, informações e consolação, nos
casos de inaptidão.

Considerando o exposto, podemos dizer que a chefia desta seção tinha, como
parte de suas atribuições, uma ação bastante parecida com aquela que o Diretor
Técnico se propunha: finalização dos atendimentos psicotécnicos. O Diretor Mira y
López também acompanhava, realizava a síntese e emitia o parecer final a alguns
clientes do ISOP. Este tipo de ação dentro de uma organização expressa o profundo
entendimento dos processos e atividades realizados por cada um, sendo também
uma ferramenta de aproximação e favorecimento da comunicação entre os cargos
de chefia e coordenação com os demais.
A década de 1960 não foi um período tranquilo para o país nem para o ISOP.
Já em 1964 o ISOP perde a colaboração de Emílio Mira y Lopez, que doente desde
1963, falece. O impacto deste acontecimento é bastante vivo nas falas daqueles que
tiveram a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento do ISOP desde a sua
implementação. No entanto, nada de significativo é dito nos relatórios. Em 1964, o
relatório de atividades traz o comentário acerca do falecimento do Diretor, a
informação de que o ISOP passará a ser dirigido por um Conselho Técnico e, em
caráter interno, por Athayde Ribeiro, e, a partir de novembro do mesmo ano, por
Ruth Scheeffer, pessoas estas que, segundo o relato, deram prosseguimento à obra
de Mira.
Um ano mais tarde, em 1965, é esclarecida a composição do Conselho
Técnico que assume a Direção do Instituto, dessa feita composto pelos chefes das
Divisões de Seleção e Orientação e dos Serviços de Provas Psicológicas, Médico,
de Estatística e Pesquisa, e administrativo. No mesmo ano tem início o Prêmio Mira
y López, oferecido pela FGV. O caráter deste prêmio não é esclarecido em nenhum
dos relatórios.
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Com a morte de Mira y López sugestões de mudanças nas atividades do
ISOP começam a aparecer, todas indicando um maior interesse normativo e
acadêmico. Em 1968, na abertura do relatório, encontramos a primeira exposição
clara da mudança de direcionamento das atividades do ISOP. Nela tem destaque o
empenho das equipes que atuam nos serviços de seleção, orientação e
aconselhamento, além de ser apresentada a estratégia de mudança gradativa do
ISOP de “órgão de atendimento em Psicologia Aplicada numa instituição de
Pesquisa, ensino e divulgação científico-psicológica (que) dará menos ênfase ao
atendimento quantitativo a partir de 1969” (Relatório de Atividades do ISOP de 1968.
s/página).
No Relatório de Atividades do ISOP, datado de 1969, temos a justificativa
desta mudança, bem como a apresentação do primeiro desenho da nova estrutura
organizacional do Instituto:
A partir do primeiro semestre de 1968 foi introduzida uma modificação
doutrinária nas diretrizes do ISOP. De fato, o Instituto durante duas
décadas, exercera atividades de prestação de serviços a usuários de
Seleção e Orientação Profissional (técnicas, praticamente, implantadas na
Guanabara pelo próprio ISOP). Todavia a partir de 1962, em decorrência da
regulamentação da profissão de psicólogo e consequente criação dos
cursos universitários de Psicologia, ocorreu divulgação e generalização
dessas técnicas. Nestas condições caberia ao ISOP, consoante com o seu
papel pioneiro, sua própria transformação em órgão normativo de Psicologia
Aplicada (Relatório de Atividades do ISOP de 1969. S/página).

Com este intuito, o ISOP fez um Plano Piloto no Serviço de Pesquisa e
Ensino, que ficou responsável por encontrar soluções, por meio de pesquisas, para
três problemas sociais: “Reabilitação Profissional; Escolha da Professora Primária,
para maior eficiência do elemento humano, nesta primordial tarefa da Educação;
Escolha do técnico de Agronomia, para melhor solução do dramático problema de
evasão dos meios rurais.” (Relatório de Atividades do ISOP de 1969. s/página).
Nada é dito sobre os resultados destas pesquisas; no entanto, já em meados
de 1969, inicia-se a transformação gradativa dos demais órgãos do ISOP
[...]visando obterem órgãos normativos para todas as técnicas de Psicologia
aplicadas ao trabalho e principalmente:
- um órgão de investigação das técnicas de recrutamento, seleção,
treinamento (...) (transformação da atual Divisão de Seleção)
- um órgão de investigação das técnicas de orientação e prognóstico...
(transformação da atual Divisão de orientação)
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- um órgão de inventário das perspectivas de ocupação..., análise
profissiográfica e racionalização das tarefas e ocupações existentes;
- um órgão de elaboração, padronização e atualização do instrumental
psicológico indispensável no trabalho prático (Relatório de Atividades do
ISOP de 1969. S/página).

Por fim, há a proposição de criação de um Curso de Pós-Graduação em
Psicologia Industrial.
Ao entrar na década de 1970, o ISOP se encontra totalmente reformulado. O
número de atendimentos sofre um grande decréscimo, somente ocorrendo por
ocasião de interesse científico, ou seja, caso fizesse parte de alguma pesquisa que
visasse à validação de alguma técnica.
No início do relatório de 1970 há, anexado, um regimento que fala sobre o
novo organograma, finalidade e atribuições do ISOP, no qual podemos ler: "Capítulo
I - Finalidade e Atribuições. Art. 1º O Instituto de Seleção e Orientação Profissional
(ISOP) tem por finalidade concorrer para o desenvolvimento teórico e prático da
Psicologia aplicada ao trabalho e à educação." (Regimento do Instituto de Seleção e
Orientação Profissional da Fundação Getulio Vargas, 1970, p. 2).
A nova estrutura do ISOP fica assim configurada:
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Fonte: Instituto de Seleção e Orientação Profissional – ISOP.
Sumário das Atividades de 1971.

 Centro de Estudos e Pesquisas Psicológicas Aplicadas ao Trabalho
(CEPPAT): antiga Divisão de Seleção, se propunha ao estudo e
validação de técnicas e métodos de recrutamento, seleção e
aperfeiçoamento no trabalho;
 Centro de Estudos e Pesquisas Psicológicas Aplicadas à Educação
(CEPPAE): estudo e validação de técnicas e métodos de orientação
profissional e psicopedagógica. Estudo e pesquisa de problemas
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educacionais reeducativos, relacionados com o preparo para o
trabalho;
 Centro de Informação e Pesquisa Ocupacional (CIPO): estudos
monográficos

sobre

ocupações.

Estudos

profissiográficos

ergonômicos;
 Centro de Pós-Graduação em Psicologia Aplicada (CPGPA): curso
de Mestrado em Psicologia Aplicada. Cursos de aperfeiçoamento em
nível de Pós-Graduação.

Em 1971, mesmo com as transformações pelas quais o ISOP passou, um
aspecto de sua composição permanece o mesmo: a quantidade de profissionais
mulheres é superior à quantidade de homens, tal como apresentado na lista abaixo:

Presidente: João Carlos Vital;
Direção: Franco Lo Presti Seminério;
Assessoria: José Cavaliere Figueiredo, Monique Augras, Eurídice Freitas;
Equipe técnica de psicólogos: Alice Galland de Mira, Dulce Goulart, Esther França
e Silva, Inge Maria Kortz, Irene Estrella, Isabel Adrados Ruiz, Kilda Nascimento
Motta, Leonilda D'Anniballe Braga, Marcionilla L. C. de Azevedo, Maria Helena M.
Moreira, Maria Helena Novaes Mira, Nice Silveira Miraglia, Regina Sampaio Dias,
Ruth Nobre Scheeffer, Wanda Papalco, Elida Sigelman, Maria Lucia Grimaldi, Maria
Victoria G. Cavalcanti, Neyde Jorge Isaac, Nysia Vieira da Fonseca, Ruth da Costa
Torres, Therezinha N. C. Herbert, Wanda Gurgel Guedes, Wilma da Costa Torres,
Ana Maria C. de Araújo Jorge, Lenice Ferreira de Morais, Maria Lucia M de Lamare,
Sonia Quintela Lobão, Virginia Silva e Silva, Yara Silveira Faria, Elso Arruda, Robert
Franz Enil Suchanek, Wedher Modanezi Wanderley, Jarbas de Moraes Bastos, José
Augusto Dela Coleta, Marcio Santos Reis;
Auxiliares de Psicólogos: Emilia Maria V. F. R. de Mendonça, Heide Gonçalves
dos Santos, Jane Gomes Faria Ramos, Lizete de Souza Castro, Valdice dos Santos
Moraes, Vera Lucia Espírito, Vera da Silva Gomes, Celso Ribeiro Muniz, Francisco
Klein Capella, Léo Teixeira de Azeredo, Olavo P. Adam Soares, José Novaes, Luiz
Fernando Guerra.
Isto demonstra que, independentemente do escopo de trabalho assumido
pelo ISOP, a presença marcante de mulheres em seu quadro funcional permanecia
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a mesma. Assim, podemos dizer que o tema “Psicologia” e não a forma como ele
era tratado/trabalhado – na perspectiva de sua aplicação técnica, ou da realização
de estudos e pesquisas – é que se mostrava como atraente às mulheres.
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2 MARCOS DAS TRAJETÓRIAS PROFISSIONAIS: AS PESSOAS E O
EXERCÍCIO DA PROFISSÃO

A realização de entrevistas foi fundamental para o recolhimento e reunião de
informações que nos trazem dados sobre o dia a dia do ISOP, a importância dos
momentos, das pessoas, das atividades lá exercidas. Nas entrevistas, pudemos
observar os componentes relacionais e emocionais que cada pessoa imprimiu em
suas memórias sobre a “época em que trabalharam no ISOP”. As informações,
aliadas aos dados dos relatórios de atividades, são rica fonte de conhecimento e
compreensão do cotidiano do Instituto.
Na presente pesquisa optamos por entrevistar pessoas que atuaram em
diversos campos dentro do ISOP: desde as áreas técnicas, entendidas como os
profissionais que atuavam como psicotécnicos e, posteriormente, psicólogos, às
áreas administrativas e de apoio. Acreditamos que as diferentes visões podem
compor um cenário mais complexo de apreciação das relações e do momento da
Psicologia naquele espaço e tempo.
Neste capítulo conheceremos as experiências de três mulheres para cujas
trajetórias pessoais e profissionais o ISOP, e a presença de Mira y López, foram
marcas fundamentais. Essas mulheres, apesar de escolherem para si uma vida
profissional que as impelia a conquistar uma posição social diferenciada em relação
às mulheres de sua época, delegam o reconhecimento mais valoroso de suas
conquistas ao apoio que uma pessoa pode lhes dar – neste caso a figura que se faz
presente é Mira y López – ou às oportunidades de relacionamento e
desenvolvimento que somente um local significativo poderia lhes oferecer – o ISOP.
Esse caminho, comum de ser encontrado, nos fala sobre a constituição de um
ser mulher ancorado nos significados que a cultura nos impõe, ou seja, vemos a
constituição de mulheres que, apesar de poderem conceder a si mesmas o
reconhecimento por suas conquistas, optam por inscrevê-las no outro masculino, ou
na instituição. Neste sentido, concordamos com Butler (2003, p. 27), quando diz que
“Nos limites desses termos, ‘o corpo’ aparece como um meio passivo sobre o qual
se inscrevem significados culturais (...) um mero instrumento ou meio com o qual um
conjunto de significados culturais é apenas externamente relacionado”.
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Essa trajetória, possivelmente percorrida por várias mulheres de nossa
história, nos leva a compreender o porquê de não aparecerem em nossos livros, o
que acontecia e/ou acontece para que suas histórias não sejam contadas. Além
disso, nos leva a perceber que não há uma ação masculina deliberada para que isso
aconteça, mas que a cultura patriarcal em que vivemos cria significados e discursos
que, inscritos em nosso dia a dia, passam despercebidos aos olhos daquele que, no
calor de sua experiência de vida, almeja apenas realizar aquilo que deseja, no caso
de nossa pesquisa, se tornar psicólogo ou ter uma profissão que seja reconhecida
pelo local em que atua.
A seguir falaremos sobre as experiências e percepções de D. Alice Mira,
Senhora Vera e D. Regina sobre sua formação e trabalho no ISOP.

2.1 A Psicologia veio através do amor: conhecendo D. Alice Madeleine Galland
de Mira

Entrevistar D. Alice sempre foi uma grande meta desta pesquisa. Não
possuíamos informações concretas sobre sua formação e atuação, a não ser via
suas falas sobre o rico trabalho de seu marido. Conhecíamos histórias interessantes,
de grande trabalho intelectual e apoio político a parceiros de trabalho; no entanto,
nada disso havíamos ouvido dela mesma. Tínhamos a certeza de que entrevistá-la
seria fundamental e um marco no desenvolvimento da pesquisa. Finalmente, em
uma manhã de 2006, esta senhora muito gentil e disposta a compartilhar suas
memórias, nos recebeu em sua casa.
D. Alice Madeleine Galland de Mira, foi esposa de Mira y López e veio para o
Brasil com ele em 1945. No Brasil, trilhou seu caminho profissional no ISOP; porém,
até chegar neste Instituto, uma longa e interessante trajetória foi percorrida. Por
detrás de uma aparência já marcada pela idade, e que transmite fragilidade, foi
possível desvelar histórias, conhecimentos, interesses, bom humor, sentimentos
intempestivos e fortes que, à primeira vista, não imaginávamos pulsar de modo tão
vivaz.
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Por meio do conhecimento de suas histórias, podemos dizer que o percurso
profissional de D. Alice encontra-se marcado por dois fatores. O primeiro foi o seu
firme posicionamento e interesse em se desenvolver como pessoa e profissional em
uma época em que a maioria das mulheres se preparavam, inclusive nas escolas,
para ser boas esposas e mães. O segundo fator relaciona-se à influência de uma
figura masculina em sua vida: seu marido. A detecção destes dois fatores de
influência também nos apontam para a polaridade que permeia a formação e
constituição da “Alice Mulher”: a experimentação da constituição autônoma do ser
mulher, que busca as oportunidades do meio para guiar e construir sua vida e seu
futuro, acompanhando os movimentos europeus já existentes de emancipação
feminina; e a marca social do “como” ser mulher, que define e estrutura papéis a
serem seguidos mediante a identificação do sexo biológico, que se performatiza em
ações, escolhas e pensamentos cotidianos (BOURDIEU, 2005; BUTLER, 2003;
LAQUEUR, 2001).
Neste sentido, o ISOP tanto foi um espaço de expressão do desenvolvimento
profissional de D. Alice, que coordenou a área do teste PMK, como toda sua ação no
instituto se relacionava diretamente com a obra de seu marido – fosse pelo fato de
atuar prioritariamente com o PMK fosse pela grande influência que até 1964 Mira
exerceu sobre a constituição da psicologia carioca, sendo modelo de atuação e fonte
de conhecimentos para aqueles que atuavam no Instituto na área da psicotécnica.
De um modo ou de outro, suas memórias contribuem para o aprofundamento da
compreensão de que o ISOP era um local democrático, em que o poder tácito
percorria pelas mãos de homens e mulheres indistintamente; no entanto, a voz de
mando efetiva, reconhecida, era, na maioria das vezes, de um homem, que
coordenava e tocava as grandes Seções e ou Divisões existentes no instituto
durante o período estudado.

2.1.1 A formação e a descoberta da Psicologia

D. Alice é filha de pais suíços e nasceu em Montevidéu, no ano de 1916. Em
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sua juventude viajou bastante acompanhando o pai em seu trabalho, sempre ficando
entre Montevidéu, Buenos Aires e Genebra. Iniciou o estudo secundário em Buenos
Aires, local em que teve seu primeiro contato com a Psicologia, por meio de uma de
suas professoras, cujo nome era Livia e lecionava tal disciplina no curso que
frequentava. Para terminar os estudos, seus pais a enviaram para a Europa,
precisamente para a Suíça, onde teria a oportunidade de cursar disciplinas menos
científicas que exploravam mais os aspectos culturais.
Este fato exemplifica nossa apreciação sobre a existência de uma polaridade
na constituição da “Alice Mulher”. Para se desenvolver nos estudos sua família
considerava mais importante, ao menos para a jovem Alice, frequentar uma escola
que priorizasse os aspectos culturais, as artes – tal como destaca D. Alice ao dizer
que, diferentemente do que estava acostumada em Buenos Aires, na Europa,
existiam disciplinas muito interessantes, tal como História da Arte – que compunham
o currículo em substituição ou complementarmente às disciplinas científicas. Apesar
de não conseguirmos esclarecer o que seriam estas disciplinas científicas, podemos
certificar que a Psicologia se encontrava entre elas.
Possivelmente, tal posicionamento familiar coadunava com a expectativa
comportamental feminina, que na primeira metade do século XX centrava-se na
formação para o lar, para as boas e leves conversas, para o belo e o cuidado social
e não para a virtude do trabalho, da reflexão fortemente intelectual e virtuosa. Esse
tipo de pensamento tem suas raízes em pensamentos filosóficos, como por
exemplo, o pensamento de Kant3, que situa na mulher os sentimentos belos e nos
homens os sentimentos sublimes.
A filosofia moral de Kant demarca estes dois sentimentos como guias das
condutas das pessoas. Os sentimentos belos (das mulheres) encontram-se
atrelados à jovialidade, ao sorriso, às belas ações, aos afetos, paixões que
particularizam as ações e atraem os sujeitos para as coisas consideradas
agradáveis e para o bom convívio social. Já os sentimentos sublimes (dos homens)
são sérios, dizem respeito à calma, ao pensamento, à razão, levando os sujeitos a
agirem de acordo com objetivos maiores, que visam à sociedade como um todo, ou
3

É importante destacar que podemos encontrar estudos feministas em filosofia que se concentram na
análise do pensamento de Kant e na sua colaboração para a constituição de uma sociedade que
minimiza as potencialidades intelectuais femininas ou as coloca sob a tutela masculina. TIBURI, M.;
MENEZES, M. de; EGGERT, E. (org). As Mulheres e a Filosofia. São Leopoldo, RS: Editora
Unisinos, 2002.
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seja, levando a ações morais.

Assim, emerge deste pensamento uma mulher

considerada menor, menos capaz que o homem para atingir a mais alta conquista
de um ser humano, qual seja, ser um indivíduo moral. Isto não significa que Kant
não acredite na capacidade de todos de atingirem tal objetivo, mas ele diz que a
constituição natural da mulher a impele para agir conforme as coisas belas.
(CHÂTELET, 1994; VALLE, 2002)
Assim, nada mais natural que incentivar o interesse pela arte, pelas
disciplinas não científicas, mas que estimulam a reflexão e tornam as mulheres
companhias agradáveis. O caminho de estudos que guiou D. Alice para a Europa foi
este, mas mesmo assim as disciplinas científicas atravessaram, de uma forma ou de
outra, seu caminho, especialmente uma disciplina: a Psicologia. Dona Alice nos
conta que, na Suíça, teve algumas aulas de Psicologia, em meio a cujas abordagens
uma chamou mais atenção: aquela ministrada por Maria Montessouri “a grande
pedagoga italiana”, assim descrita pela própria D. Alice.
Maria Montessouri nasceu na Itália, em 1870. Apesar de seus pais desejarem
para ela uma carreira de professora – ela chegou a se licenciar em matemática e
física. Maria Montessori se aventurou pela carreira médica, sendo a primeira mulher
a se formar em Medicina na Itália, se tornando psiquiatra. Concentrou seus estudos
médicos no entendimento de crianças com deficiência mental, com foco na
aprendizagem, concluindo que as dificuldades das crianças sofriam grande
influência externa (ALBUQUERQUE, 2000).
Assim, essa professora, que se destaca para a jovem Alice, atuava na
interface entre a psicologia, a medicina e a pedagogia, atendendo parcialmente aos
anseios sociais, porém inserindo-se plenamente em uma profissão que na época era
masculina.
Este tipo de trajetória possivelmente influenciou D. Alice, que, em sua estada
na Europa, optou por continuar seus estudos frequentando a Faculdade de
Medicina. No entanto, como a própria nos relata, este desejo não se concretizou,
pois os recursos de sua família não comportavam a manutenção deste tipo de
instrução. Sendo assim, optou por se tornar enfermeira e foi realizar sua formação
em Genebra, na Suíça, um dos locais de referência para a formação em
enfermagem. D. Alice estudou enfermagem e concluiu seu curso na iminência da
Segunda Guerra Mundial, o que concorreu para que seus pais lhe pedissem que
retornasse a Buenos Aires. Por muito tempo ela trabalhou como enfermeira. Sua
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atuação em Buenos Aires não a satisfazia, pois percebia que o reconhecimento da
profissão era diferente daquele existente na Suíça. De qualquer forma, continuou a
trabalhar e um dos hospitais em que atuava – um novo Hospital Britânico que se
estruturava por lá – abriu-lhe algumas portas, mesmo com certa dificuldade, sendo
fundamental para o seu caminho em direção à Psicologia.
Desde o início de sua atuação nesse Hospital, D. Alice demonstrou interesse
pela parte mais administrativa de organização dos processos de trabalho. Assim,
aproveitando o ensejo de o hospital estar em um momento de estruturação, pôde
realizar a organização da área de enfermagem da maternidade, ginecologia e
pediatria. No entanto, os relacionamentos e o desenvolvimento profissional dentro
do Hospital Britânico rendiam algumas implicações. Nele não se via a possibilidade
de crescimento para aquelas pessoas que não eram inglesas e, dentre este grupo
de pessoas se encontrava D. Alice, que mesmo tendo realizado o trabalho de
estruturação e organização de algumas áreas da enfermagem, não vislumbrava
possibilidade de crescimento.
Isto a conduziu para uma sensação de desconforto profissional, o que a levou
a pedir dispensa do hospital. Tão logo fez esta solicitação o hospital a colocou para
trabalhar no período noturno e, em uma noite de trabalho, a chefe da enfermagem a
chamou dizendo que havia alguém que precisava conversar com ela, esta pessoa
era Miss Bracket:
Uma americana da Fundação Rockfeller de Nova York que sabia tudo ao
meu respeito. Eu fiquei assim, meio assustada e ela vinha-me propor
justamente a ter uma bolsa de estudos para os Estados Unidos e porque,
sem nenhum tipo de esforço eu tinha merecido uma bolsa de estudos? É
porque eu era na Argentina e no Uruguai a única enfermeira que tinha curso
secundário completo, depois culturais agregados e que tinha uma escola de
enfermagem reconhecida internacionalmente. Era a única, então como
exigem que os candidatos tenham essa formação me ofereceram para ir
estudar saúde pública na Universidade de Toronto (ALICE MIRA, 2006).

O objetivo da viagem era preparar D. Alice para se unir, posteriormente, ao
grupo que estava implantando a primeira escola de Enfermagem na Argentina. Em
sua estada em Toronto, se especializou em Saúde Pública, principalmente em
relação à prevenção de doenças e manutenção da saúde, tendo também aulas
sobre organização de “escolas universitárias de enfermagem”. Ao final dos estudos
ainda ficou alguns meses praticando o que havia aprendido em Nova York antes de
retornar à Argentina. Em retornando, foi para Rosário se unir ao grupo que
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coordenava a parte pedagógica da Escola de Enfermagem ali instalada. Até então o
grupo era composto por duas americanas, porém não se manteve por muito tempo.
Nessa época, a Argentina passava por um momento político delicado e as duas
americanas foram convidadas a se retirar da Escola:
Esse trabalho durou muito pouco tempo porque havia uma situação política
muito difícil na Argentina, a época dos militares, era uma etapa muito
nacionalista e a primeira coisa que fizeram foi botar fora as duas
americanas que havia. E eu fiquei sozinha para dirigir uma escola de
enfermagem, coisa que é totalmente impossível de fazer (ALICE MIRA,
2006).

A virada da década de 1930 para 1940 foi mundialmente conturbada,
afetando a política argentina, tal como a brasileira, ao inspirar e incentivar
pensamentos e propostas nacionalistas e fascistas, cujas bases eram o poderio
militar e a supremacia de um país em detrimento de outro. Este movimento,
preconizado na Argentina na década de 1920, se intensificou nas vésperas da
Segunda Grande Guerra, fixando-se de forma mais clara ao longo da mesma
(BEIRED, 2001).
A configuração política da Argentina levou D. Alice a buscar apoio junto ao
Ministro de Saúde Pública de Santa Fé, pois ela não via condições para continuar,
sozinha, seu trabalho na Escola de Enfermagem. Neste momento, e já realizando
suas atividades profissionais em outros locais, foi convidada pelo Ministro a
conhecer um hospital psiquiátrico que levava o nome de Mira y López.
Na época, com a instalação da Ditadura Militar, muitas pessoas estavam
saindo da Argentina e D. Alice foi convidada para trabalhar em Montevidéu.
Socializou o convite com o Ministro que, por sua vez, pediu para que ela entrasse
em contato com Mira y López para cumprimentá-lo, pois Mira também estava em
Montevidéu nesta época.
Eu sou meia tímida, quando cheguei a Montevidéu levei pelo menos um
mês antes de chamar por teléfono, porque me inibia muito de falar com ele.
Mas, llamei e ele me falou: “ah senhorita passe por aqui por il instituto, terei
mucho gusto de mostrar-lhe tudo que hacemos aqui”. Eu fui e foi um
frechasso à primeira vista de parte dele, de maneira que meu amor pela
4
psicologia começa pelo amor mesmo (ALICE MIRA, 2006).
4

Em alguns momentos de sua fala, D. Alice traz palavras em espanhol e em francês. Desta forma,
optamos por mantê-las tal como verbalizadas pela entrevistada e, em nota de roda pé iremos
colocar sua tradução: teléfono – telefone; llamei – chamei, telefonei; mucho gusto – muito gosto;
hacemos – fazemos; frechasso - expressão que significa amor à primeira vista.
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Este foi o primeiro encontro de D. Alice com Mira y López, que se tornou o
marco de seu encontro e paixão pela Psicologia. A partir deste dia se estabeleceu
um relacionamento de “mestre” e “aprendiz” entre estas duas personagens. As
dificuldades encontradas por D. Alice no dia a dia de seu trabalho em hospitais
encontravam apoio técnico e teórico junto às experiências e conhecimentos de Mira
y López.
Nossa entrevistada relata uma situação específica em que, tendo dificuldades
em encontrar profissionais de enfermagem capacitadas plenamente para o exercício
desta profissão – as candidatas ou tinham formação em enfermagem, mas não
possuíam uma formação básica relevante ou não possuíam formação em
enfermagem, mas atendiam aos requisitos de formação básica relevantes – se
apoiou na experiência e conhecimentos de Mira para dar prosseguimento em seu
trabalho que, à época, se concentrava em grande medida nas questões
organizacionais do corpo de enfermagem do hospital em que trabalhava.
Mira y López contou-lhe sobre sua experiência em hospitais durante a Guerra
Civil Espanhola e disse-lhe que lá passou por algo semelhante: as enfermeiras
estavam deixando seus postos de trabalho. Para resolver tal questão, Mira
desenvolveu três testes de modo que pudesse identificar aquelas que tenderiam a
ficar mais tempo e que tivessem qualidade em seu trabalho. Assim, aconselhou D.
Alice aplicá-los em sua equipe, o que foi imediatamente realizado. Para surpresa de
D. Alice os resultados dos testes mostraram que aquelas enfermeiras que não
possuíam formação específica em enfermagem mostravam-se mais aptas para o
serviço, pois demonstravam ter uma inteligência superior; no entanto, eram menos
cooperativas que aquelas que possuíam uma inteligência considerada mais baixa e
que haviam passado pela formação em enfermagem. Seu dilema persistia e
provocou seu segundo encontro com Mira y López.
Podemos dizer que cada encontro com Mira aumentava o envolvimento de D.
Alice com a Psicologia e foi por meio do interesse dela em melhorar a qualidade das
pessoas que se integravam às equipes de enfermagem com as quais trabalhava, e
através dos encontros e das orientações desse mestre, que ela traçou sua formação
“informal” em Psicologia.
Seus questionamentos em relação aos resultados dos testes que havia
aplicado renderam-lhe um convite a participar do curso sobre o Psicodiagnóstico
Miocinético (PMK) que Mira estava oferecendo. Além deste curso, D. Alice também
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participou de um outro curso de Psicologia Geral, ministrado por Mira. Por interesse
e necessidades próprios passou a frequentar as conferências que eram realizadas
sobre Psicologia, para aprimorar seus conhecimentos e melhorar sua atuação
profissional: “Foi a maneira como conheci o Dr. Mira, fiz o primeiro curso de PMK
com ele lá em Montevidéu, fiz cursos de Psicologia que ele dava e como nos
enamoramos, nos casamos e viemos para o Brasil.” (ALICE MIRA, 2006).

2.1.2 A mudança para o Brasil: o trabalho no ISOP

Em 1945, D. Alice, recém-casada, se muda para o Brasil com Mira y López
que havia sido convidado pelo Departamento de Administração Pública (DASP) para
ministrar alguns cursos de Psicologia. Como já fazia, D. Alice continua a frequentar
os cursos ministrados por seu marido e, no caso do Brasil, estes cursos tinham a
intenção de apoiar e aprimorar o conhecimento daqueles profissionais que atuavam
na área de Psicologia, apesar de, em muitos casos, estas pessoas não terem uma
formação específica na área, haja vista naquela época não existirem cursos de
formação em Psicologia no Brasil. Assim, muitas pessoas, a partir da segunda
metade da década de 1940, aprofundaram seus conhecimentos e buscaram sua
formação por meio dos cursos de Mira y López oferecidos pelo DASP.
A influência de Mira y López na formação de D. Alice é profunda; porém,
possivelmente esta influência encontrou no interesse pelos aspectos organizacionais
e na sede por conhecimentos, uma sólida âncora. Assim, consideramos que a
presença masculina, e seu reconhecimento no campo profissional, apontaram para
D. Alice um caminho a ser seguido. No entanto, este caminho, no início, foi
percorrido quase que às sombras, respeitando o ditado que diz: “por trás de um
grande homem há sempre uma grande mulher”. Este dito popular expressa alguns
momentos da vida de nossa entrevistada e representa o movimento realizado pelas
mulheres que, mesmo tendo consciência de suas possibilidades, optam por seguir
um estilo de vida que se aproxima do tradicional: “Eu fiz todos os cursos que o Dr.
Mira fazia, porque sempre o acompanhava e ao mesmo tempo fazia os cursos e
fazia os filhos” (ALICE MIRA, 2006).
A polaridade percebida na vida de D. Alice representa o paradoxo existente
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entre o livre-arbítrio e o determinismo que atravessam os sujeitos quando o tema é
gênero (BUTLER, 2003). Ou seja, ao se falar da construção cultural do gênero
trabalha-se sob a perspectiva de se ter algo a ser escolhido ou “aleatoriamente
apreendido” em nossa convivência social, em contraposição a algo que seria
determinado, que na maioria dos casos encontra-se diretamente ligado ao biológico.
No entanto, as apreensões sociais aleatórias estão marcadas por aquilo que é
determinado, isto é, considerando que nos tornamos homens ou mulheres por
apresentarmos biologicamente um sexo, o que escolhemos socialmente encontra-se
atravessado por aquilo que é considerado característico do sexo. Neste sentido,
uma mulher que trabalha, estuda e busca se aprimorar livremente, também se
percebe como a mãe, a esposa que apoia o marido, mas que, no entanto, o faz no
recanto do lar: “eu, desse meu ponto de vista de preparação, eu tive toda
preparação dada pelo Dr. Mira, porque eu lhe ajudava muito também ou a passar
trabalhos a limpo ou a ajudá-lo a traduzir trabalhos que lhe interessavam”. (ALICE
MIRA, 2006).
Ainda no espírito do dito popular, podemos analisar o posicionamento de D.
Alice levando em conta o pensamento kantiano que afirma que, o lugar da mulher é
no lar e, mesmo auxiliando o homem em sua conquista moral e, consequentemente,
em sua afirmação como cidadão, a mulher – por ser incapaz de realizar um
pensamento e uma ação através unicamente da razão, deixando-se constantemente
influenciar pelas paixões que particularizam suas relações –

se torna uma

improvável candidata à cidadania. Ela não é capaz de se autorregular, se
autolegislar e com isso não pode ser reconhecida como sujeito de direito, como um
sujeito moral. (CHÂTELET, 1994; VALLE, 2002)
Será desta forma que veremos Kant dizer que a diferença é algo natural, é da
Proveniência, ou seja, é determinada, e mesmo ele acreditando que todos são
capazes de se desenvolver no exercício da razão até atingir ações claramente
morais, algumas diferenças essenciais existentes entre os sexos não serão
superadas, salvo raras exceções: como quando da velhice da mulher torna-se
legítimo e salutar o interesse pela leitura e instrução que substituirão a sedução e a
relação amorosa não mais existentes entre ela e seu marido. Este último se torna,
então, seu primeiro e único mestre. O caso de D. Alice não era propriamente este,
pois ela era jovem na época; no entanto, este pensamento nos auxilia a
compreender a grande importância que é dada à formação oferecida pela
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convivência com o grande mestre, em detrimento da sede de conhecimento e prática
profissional da própria Alice. (CHÂTELET, 1994; VALLE, 2002).
Após os cursos do DASP Mira y López foi convidado pelo Dr. Luiz Simões
Lopes para estabelecer-se definitivamente no Rio de Janeiro, a fim de coordenar as
atividades do instituto que seria brevemente implantado na Fundação Getúlio
Vargas. Esta era a fundação do ISOP. No início D. Alice não atuava diretamente no
instituto, mas como companheira e apoiadora do trabalho de Mira, relata sua
participação em uma pesquisa realizada com os presos em que era ela quem
coletava os dados por meio da aplicação do PMK:
Eu ajudava o Dr. Mira nos seus trabalhos, nas suas pesquisas. Então, ele
quis estudar a parte de agressividade dos presos. Então, havia um
entendimento com as autoridades da prisão que de tal hora a tal hora eu
poderia ir, e que me dessem os casos mais difíceis. Então, ia juntando
esses testes para fazer a pesquisa (ALICE MIRA, 2006).

Este é o primeiro e único relato que temos de D. Alice, que aponta para a
prestação de serviços do ISOP para as Forças Armadas. No entanto, a descrição
desta pesquisa não foi localizada nos relatórios do ISOP.
Do mesmo modo que esta pesquisa não foi localizada nos relatórios, a
atuação de D. Alice no ISOP também é parcamente mencionada nos mesmos. Ela
só aparece nos relatórios de atividade do ISOP como membro da equipe e/ou
coordenadora da equipe de PMK em 1959. No entanto, segundo seus relatos, seu
trabalho no instituto começou no início dos anos de 1950. Além disso, seu primeiro
trabalho no ISOP não foi com o PMK:
Como já sabia que eu gosto da parte de organização e administração
durante um ano, um ano e meio ajudei nessa parte. Mas o meu marido não
gostava que estivesse nesse tipo de trabalho e preferiu muito mais que eu
trabalhasse só com o PMK, porque já, então se fazia muitas pesquisas
(ALICE MIRA, 2006).

A atuação de D. Alice na área administrativa não aparece nos relatórios. Isto
nos leva a concluir que o início do seu trabalho no instituto não era algo oficial, pois
não conseguimos ter certeza se ela compunha o quadro de funcionários, de modo a
aparentar um exercício profissional de apoio ao marido, que somente mais tarde
oficializou esta atividade. Tal fato reforça nosso pensamento em relação à dimensão
da influência que Mira exercia sobre sua esposa: o início de seu trabalho não era
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reconhecido como atividade profissional, pois se caracterizava como a ajuda de uma
esposa ao seu marido e, ao passar a ser reconhecido como trabalho propriamente
dito, D. Alice estava a realizar as atividades que Mira considerava adequadas a ela,
quais sejam, a aplicação e análise do PMK. De qualquer forma, assim que passa a
atuar em uma área técnica, D. Alice permanece sob a influência de seu marido, pois
restringe seu trabalho, em detrimento de seus interesses, ao PMK, teste
desenvolvido por Mira. Certamente ela deveria ser, depois de Mira, uma das
pessoas mais experientes e conhecedoras do PMK que existiam na época. Toda
sua formação e carreira profissional, a partir do início de seu relacionamento com
Mira y López, se dirigiram para os temas cujo interesse era compartilhado por seu
marido.
Deste ponto de vista, trabalhar com o PMK era uma forma de reconhecer as
fortalezas técnico-profissionais de D. Alice, proporcionando-lhe uma posição de
destaque entre os demais que iriam com ela aprender sobre a técnica do
Psicodiagnóstico Miocinético. Esta opção também possibilitava a existência de uma
continuidade do trabalho intelectual de Mira sob a proteção e o olhar de D. Alice.
Este papel, muito bem desempenhado por ela é motivo de orgulho para uma
mulher que se entusiasma até os dias atuais, ao falar sobre suas experiências de
pesquisa com o PMK e os fantásticos resultados que encontrava. Também é motivo
de desapontamento, ao se dar conta de que parte dessa história, por meio dos
registros dos resultados dos testes que eram aplicados, se perderam. No entanto,
D.Alice se orgulha de ter publicado um livro sobre o PMK.
O livro, intitulado “PMK: Psicodiagnóstico Miocinético”5, surgiu de um pedido
de Mira y López – “lhe prometi que faria um texto e tenho meu livro” (ALICE MIRA,
2006) – e foi resultado de muita dedicação e trabalho de consolidação de
informações. Entre os relatos de D. Alice, se insere o que se refere a Mira como um
grande estimulador do aprendizado e desenvolvimento das pessoas.
[...] o Dr Mira sempre nos estimulou muito também a fazer trabalhos de
pesquisa e apresentar em congressos. Então, pude apresentar várias vezes
alguns trabalhos sobre o PMK, trabalhos em vários lugares.
...Muitos trabalhos foram publicados donde se encontravam entonces nos
Arquivos Brasileiros de Psicologia.
...e claro dei muitíssimos cursos, os cursos também eram importantes.
Cursos no ISOP e cursos por todo Brasil, aí temos uma infinidade de cursos
(ALICE MIRA, 2006).
5

Mira, A. M. G. PMK: Psicodiagnóstico Miocinético. São Paulo: Vetor, 1987.
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Este relato de D. Alice expressa claramente a preocupação pela formação
profissional que encontramos nos relatórios em que, independentemente de ser
homem ou mulher, o importante era ter pessoas especializadas nos temas a serem
discutidos nos cursos ou artigos para se fazer propagar a informação e a formação.
Isto se refletia também na própria organização do ISOP, que se dava por
especialidades, pela estratégia de formação dos estagiários, cujo objetivo era
transitar pelo maior número de áreas possível, e pelo intercâmbio existente entre as
áreas, em que aquelas que focavam a aplicação de testes conversavam com
aquelas de oferta de serviço, como as de orientação individual em relação aos testes
de personalidade.
Neste sentido, o ISOP não demarcava espaços de atuação em que homens
não pudessem ser formados por mulheres ou vice-versa. As experiências de divisão
de gênero, ao que nos parece, estavam presentes nas vidas pessoais de nossas
personagens e, no caso de D. Alice, em alguns pontos de sua vida profissional, haja
vista a grande mistura existente entre estas duas dimensões em sua história. No
entanto, notamos que independentemente do tipo de relacionamento estabelecido,
enquanto Mira y López era presença marcante no ISOP, ele concentrava em si o
papel de grande mestre.
Em sua entrevista D. Alice nos relata brevemente as transformações pelas
quais o ISOP passou a partir da morte de Mira, porém em sua fala fica mais
marcada as dificuldades encontradas na realização de seu trabalho com o
fortalecimento do governo militar: “Era o meu trabalho, com o PMK. Só que nos
últimos anos eu fiquei bastante infeliz porque havia todas situações bem mais
difíceis, porque houve militares que tomaram o comando e que faziam críticas
injustificadas, mas que você não podia defender” (ALICE MIRA, 2006).
Ela não relata de forma clara a que se referiam essas críticas, no entanto nos
fala da dificuldade em encontrar apoio para a realização de duas pesquisas
especificamente: uma com pacientes neurológicos da Santa Casa e outra com
imigrantes japoneses, em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo.

Cabe

destacar que, por todo período militar encontramos, nos relatórios, a realização de
cursos com foco na orientação profissional para jovens alistandos para algumas
instâncias e corporações das Forças Armadas.
A década de 1960, para D. Alice, provavelmente foi um período conturbado,
em que teve que conciliar a vida em um país com uma situação política complicada
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e a morte de seu marido, inspiração e amor de sua vida. A tais fatos devemos aliar
as mudanças organizacionais ocorridas no ISOP. Tudo isso, a levou a perceber o
ISOP como um local que, na medida em que se transformava perdia o seu sentido,
trazendo tristezas em função da não possibilidade em realizar seu trabalho, tal como
o fazia há tempos atrás. Todas as transformações foram acompanhadas por D. Alice
até a década de 1980, quando ela deixa o ISOP e para de trabalhar.
O sentimento de tristeza que caracteriza o ISOP na década de 1960 era
compartilhado por algumas pessoas que atuavam lá. É comum ouvir relatos de que
após o falecimento do Dr. Mira tudo ficou mais triste, no entanto não podemos
esquecer que o país também vivia um momento de tristeza para muitos: o Governo
Militar. O ISOP não ficou fora desse contexto, tendo sofrido na pele, a partir da
experiência de alguns colaboradores, as consequências deste tipo de governo.

2.2 Um relato de realizações e tristezas: conhecendo D. Vera

Vera é um exemplo de pessoa que teve toda sua vida profissional marcada
por um único local, o ISOP. Em 1960, por influência de sua tia que atuava na Divisão
de Seleção do ISOP, foi trabalhar na área administrativa do instituto: “eu tinha já
uma tia que trabalhava lá na seleção (...). Aí ela disse: você não quer trabalhar no
ISOP, não? Eu disse: IBOP? Ela disse: não, ISOP! Ela me explicou o que era, aí eu
fui” (VERA, 2007).
Durante seus 30 anos de exercício profissional, teve a oportunidade de
passar por quatro áreas diferentes do instituto. No início atuava na Secretaria
Administrativa, foi para a Seção de Orientação Profissional, seguiu para a Seção de
Testes, e terminou na Divisão Médica. Apesar de ter atuado em várias áreas, sua
atividade, na maior parte do tempo, foi a de datilografar os resultados dos testes e
as sínteses das orientações aplicadas nas seções em que trabalhou. Além disso,
também agendava os atendimentos e dava apoio às atividades administrativas dos
psicólogos das seções.
Quando entrevistamos a senhora Vera conseguimos esclarecer o que
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significavam algumas atividades que são relatadas com existentes no ISOP, tal
como a Orientação Global. Este tipo de orientação era destinado às pessoas em que
se detectava a necessidade de um acompanhamento psicológico pormenorizado, ao
buscarem a orientação profissional:
Às vezes também tinha, além de saber a profissão que ia seguir, uns
adolescentes que tinham problema psicológico, então fazia aquele teste que
eles chamavam de global; fazia orientação profissional mais o teste de
personalidade, aonde, aí se descobria mais alguma coisa, tinha vezes que
chegava até na psiquiatria, tá, e às vezes, quando tinha alguma coisa,(...)
ia até fazer eletro (VERA, 2007).

Além disso, ela relata que existiam três tipos de técnicos no ISOP: aqueles
“que aplicavam os testes, tinha os psicólogos e tinha a parte administrativa, que eu
participei. Depois até fui pra uma parte técnica, na época que houve um espaço lá
na parte de eletroencefalograma” (VERA, 2007). A passagem do serviço
administrativo para uma atividade propriamente técnica representa seu crescimento
e desenvolvimento profissional, pois este caminho – sair da área administrativa e
alcançar uma função técnica – era estimulado no ISOP. Ela nos conta como tudo
isso aconteceu:
Depois de 4 anos, uma amiga, uma senhora que gostou muito de mim
disse: “eu vou te botar num lugar melhor, aqui você trabalha loucamente e
não há necessidade”(...) Eu ficava na marcação de teste, do geral, aí
6
entrava o Rorschach, (...), o TAT, (...), PMK, que era da Dona Lilete (...). Aí
eu fiquei alguns anos até 1970, em 70 houve uma vaga pra eu trabalhar no
eletroencefalograma, que a moça que estava lá era contratada e eles
queriam aproveitar uma pessoa da casa, aí eu fiquei, aí eu fiquei até 80
(VERA, 2007).

Para poder atuar na Seção Médica na área de eletroencefalograma 7 Vera
precisou realizar estudos e uma espécie de estágio. O início de sua formação foi no
próprio ISOP, mas como o movimento era intenso, consideraram melhor encaminhála para um hospital, onde poderia ter mais apoio e aprender de modo consistente:
“Eu comecei ali no centro, com o doutor Almir que era amigo do doutor Elcio Arruda,
que era psiquiatra nosso lá, mas o movimento era tão louco que ele disse ‘não
minha filha, aqui você não vai aprender nunca’, aí me mandou pra 28 de setembro,
6

Naquela época, as pessoas chamavam D. Alice Mira de Lilete. Até os dias de hoje, aquelas pessoas
do ISOP que ainda estabelecem relacionamento com D. Alice chamam de Lilete.

7

Cabe destacar que o ISOP passou a trabalhar com este tipo de exame na década de 1970.
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aí fiquei 1 ano lá” (VERA, 2007). O local em que ficou na rua 28 de setembro, no Rio
de Janeiro é, segundo nossa entrevistada, o Hospital Pedro Ernesto 8.
A

formação

para

se

tornar

técnica,

que

opera

o

exame

de

eletroencefalograma, também consistiu na realização de uma prova. Assim, durante
e após este período de preparação, a senhora Vera permaneceu por 10 anos (1970
a 1980) atuando pela manhã no Hospital Pedro Ernesto e, na parte da tarde, no
ISOP. Este tipo de escalonamento de horário de trabalho era muito comum no
instituto e aparece em todos os quadros de horários encontrados nos seus relatórios
de atividade, ao longo dos anos estudados.
O apoio ao desenvolvimento profissional dos funcionários do ISOP era uma
constante, e a possibilidade de mudança de função e setor, também. É comum
observarmos nos relatórios de atividade uma grande rotatividade dos funcionários
entre as diversas seções e divisões do ISOP. Além disso, também encontramos
casos de claro desenvolvimento profissional, principalmente daquelas pessoas que
iniciaram suas atividades na área administrativa.
Vera não foi a única secretária e datilógrafa a deixar a atividade de apoio
administrativo para se tornar uma técnica. Também vemos isso acontecer com Liette
Valente Franchie9 e com D. Regina, esta última também por nós entrevistada, e
cujas histórias e memórias serão relatadas mais adiante.
Porém, como já dito por D. Alice, a senhora Vera também relata algumas
dificuldades em alguns períodos. Um dos pontos de dificuldades que ela aborda é a
entrada de militares no ISOP a partir da década de 1960: “teve a revolução, ainda
entraram militares pra lá, para os postos- chaves, eu não posso te dizer, porque eu
também não sei. Eu sei que houve, mas foi muito bem, foi muito bem recebido, eles
atendiam na parte de seleção, que fazia seleção pra diplomatas, fazia seleção pra
procuradoria” (VERA, 2007).
Desde o ano de 1950, vemos nos relatórios de atividades da Seção de
Seleção a realização de trabalhos para o Instituto Rio Branco e, em 1956, vemos
claramente a menção à seleção de diplomatas, tal como a senhora Vera nos relata.
8

O Hospital Pedro Ernesto é o hospital universitário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

9

Segundo os Relatórios de atividades do ISOP, Liette Valente começou a trabalhar no instituto em
1950, na Secretaria Administrativa. Em 1954, Liette já aparece como Técnica de Provas
especializadas e em 1970, se torna chefe do Centro de Estudos e Pesquisas Psicológicas Aplicadas
à Educação (CEPPAE) do ISOP.
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Cabe destacar, no entanto, que a senhora Vera possui uma visão distinta daquela
manifestada por D. Alice em relação à ação dos militares no ISOP.
Para D. Alice, as pesquisas e o trabalho ficaram mais difíceis de ser
realizados com a chegada do governo militar. Ela nos relata também algumas
críticas que eram feitas às atividades do ISOP. Acreditamos que a interferência dos
militares no ISOP atingia de modo mais enfático aqueles trabalhos que produziam
de forma efetiva um maior conhecimento e esclarecimento acerca da realidade do
povo brasileiro, não tendo atingido diretamente o trabalho feito pela senhora Vera.
No entanto, destacamos que este é um tema recorrente em algumas entrevistas e
acreditamos que a sua aparição não está ligada somente ao contexto político no
qual os brasileiros se encontravam, mas que realmente o ISOP, sendo um instituto
de relevância para o Brasil, foi foco de observação e atuação dos militares10.
Sabemos que, além da influência dos militares, a partir da década de 1970, o
ISOP iniciou um profundo processo de transformação até chegar ao seu formato
final, na década de 1980, que era a formação de um Programa de Pós-Graduação.
Este processo de transformação foi vivenciado pela senhora Vera com pesar. Porém
este pesar, diferentemente daquele vivido por D. Alice, estava mais vinculado às
pessoas que ao trabalho em si.
Bom, aí houve uma mexida, e foram embora muitos psicólogos mais
antigos, começaram a diminuir o número de funcionários (...)
(...) a medida que a orientação profissional, a orientação foi terminando,
cada um foi se espalhando, geralmente a maioria ficou por conta própria,
ficou fazendo seu consultório (...)
(...) em 80 deu uma baratinada, porque a Fundação quis diminuir o número
de funcionários. Estava tudo mais na pesquisa, (...) estava acabando com a
orientação mesmo, né, aí é que diminuiu mais (VERA, 2007).

A senhora Vera nos informa que a parte de testes do instituto foi toda para o
Centro de Psicologia (CEPA)11 e que, em 1980, o serviço de eletroencefalograma
também deixou de existir e ela foi direcionada para a tesouraria do ISOP. Ela nos
relata que ao iniciarem as transformações do ISOP o clima ficava a cada dia mais
10

Adiante, ao analisarmos os dados das entrevistas de Diana Souza e José Novaes veremos
novamente o tema do governo militar emergir e, tal como agora, cada personagem relata uma
experiência diferente com os militares dentro e fora do ISOP.

11

O CEPA é um centro que oferece aos psicólogos cursos para formação em aplicação de testes
psicológicos específicos, bem como disponibiliza para compra materiais específicos dos testes.
Além disso, oferece serviços de orientação profissional e vital, e realiza atividades de seleção e
serviços correlatos para empresas. Disponível em:
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triste. Esta percepção nos leva a inferir que os relatos de preocupação ou que
destacam momentos de desentendimento ou clima de tensão no ISOP, encontrados
nos relatórios de atividade, reflitam exatamente a vivência destas transformações,
que para a senhora Vera (2007), foram: “Triste, aí muito triste, (...) é desde 80, (...)
havia muito aquele disse me disse, que ia acabar, e gente que ainda precisava
trabalhar, até psicólogo, muita choradeira, foi tristeza, vou ser honesta em dizer, foi
tristeza, daquela alegria a que nós tivemos muito tempo”.
O relato da senhora Vera nos mostra uma mulher que se formou e se
desenvolveu dentro de uma única instituição. Ela nunca havia trabalhado antes de
entrar para o ISOP, e se aposentou ao mesmo tempo que o ISOP deixou de existir.
Assim, todo carinho e tristeza sentidos por ela em relação ao instituto e,
principalmente, às pessoas que lá conheceu, representam o único elo conector de
Vera com o mundo do trabalho. Foi através do ISOP que ela constituiu grandes
amizades, como a que ela sempre relata com o senhor Mario Rocco, que atuou
durante muitos anos como chefe da Secretaria Administrativa, chegando a compor a
Comissão Gestora Interina que comandou o ISOP logo a pós o falecimento de Mira
y López.
A década de 1960 foi uma época de início de abertura para as mulheres. No
Brasil, o movimento feminista se organizava; porém, como vivíamos a ditadura nada
era muito claro, muito divulgado, muito esclarecido. No entanto, a liberação sexual
estava chegando, o clima era quente e a senhora Vera era uma jovem que já
poderia usufruir de algumas liberdades antes proibidas às mulheres. Esta liberdade
aparentemente se reflete no modo tranquilo e calmo com que fala de seu trabalho,
no apreço que tinha pelo que fazia. Porém, é contradita na medida em que não há
uma expressão clara da importância desse trabalho para o seu desenvolvimento,
ficando mais marcado o aspecto relacional humano que o profissional em sua
experiência no ISOP.

http://www.psicocepa.com.br/site_2002/apresentacao.asp. Acesso em: 15 de janeiro de 2009.
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2.3 Um acaso determinante: conhecendo D. Regina Dias

O início da trajetória profissional de D. Regina ocorreu no Departamento do
Comércio do Ministério do Trabalho, local em que realizava atividades de cunho
administrativo. O trabalho realizado no Ministério a agradava e as relações que
estabeleceu com sua chefia imediata eram amistosas; porém, um acaso a levou a
conhecer o ISOP, local em que trabalhou até se aposentar.
Entre os anos de 1947 e 1948, uma amiga de D. Regina pediu seu apoio na
realização de um concurso para a Fundação Getulio Vargas (FGV), pois a
considerava experiente. Pediu-lhe que estudasse e realizasse as provas com ela
para que se sentisse mais segura. D. Regina a atendeu e fez o concurso, porém não
tinha nenhum interesse em assumir um cargo na FGV: “fizemos o concurso e aí eu
desliguei do assunto. Eu nem sabia o que era Fundação Getulio Vargas.” (REGINA
DIAS, 2007).
Este apoio a uma amiga gerou um resultado positivo no concurso e D. Regina
foi convocada a se apresentar para assumir seu cargo na Fundação. Deixar o
Ministério do Trabalho não era uma opção cogitada por ela, mas avaliou as
perspectivas, principalmente em relação à carga horária e salário. De qualquer
forma, um encontro inesperado com uma amiga de escola favoreceu sua definição.
D. Regina se encontrou ao acaso com Carmem, colega de escola que não via
há algum tempo. Carmem trabalhava na área de orçamento da FGV, que funcionava
no prédio da rua da Candelária, Centro do Rio de Janeiro, o que levou D. Regina a
se interessar em permanecer na Fundação, caso pudesse trabalhar nesse prédio,
pois o trajeto de sua casa para lá era simples. Porém, ao solicitar sua lotação, foi
informada de que neste local somente atuavam técnicos. Deste modo, D. Regina
desistiu novamente. Uma semana depois, para sua surpresa, recebeu uma ligação
da FGV em que perguntaram se ela mantinha o interesse em trabalhar no prédio da
Candelária, ao que ela respondeu sim: “Aí disseram, o diretor de lá, o doutor Mira y
López está precisando de uma secretária, você quer aceitar ir para lá? Eu disse
quero. Aí que eu fui conhecer o que era o ISOP” (REGINA DIAS, 2007). Assim, em
1948, D. Regina começou a trabalhar como secretária de Mira y López e
permaneceu no cargo até 1964, quando ele veio a falecer.

107

A presença e influência do ISOP e de Mira y López na vida profissional de D.
Regina são marcantes. Sua formação, fugindo ao que era comum na época, não era
de professora. Ela fez o antigo estudo secundário ao invés de ingressar na Escola
Normal. Seus principais interesses centravam-se em línguas: estudava francês e
inglês. Porém, optou por fazer faculdade de Filosofia na antiga Universidade da
Guanabara, atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Eu fui fazer Filosofia na UERJ. Que não havia Psicologia(...) porque era
assim, o meu objetivo(...) bom, o campo aqui é a Psicologia, eu vou ter que
me formar em Psicologia, então tinha que ser encaminhada ou para
pedagogia ou para, era, era curso de estatística... Não era pedagogia ou
filosofia. A estatística está entrando aqui porque na pedagogia tinha
estatística e eu detestava estatística. Aí eu falei: eu fazer pedagogia com
estatística, eu não vou fazer não, então eu vou fazer filosofia que me agrada
mais. E foi aí que junto com o curso de filosofia(... ) (REGINA DIAS, 2007).

Junto com o curso de filosofia D. Regina iniciou sua preparação em
Psicologia, haja vista o oferecimento de disciplinas de psicologia na Faculdade de
Filosofia. Durante a faculdade ela teve a oportunidade de ser aluna de Antônio
Gomes Penna12 e Lippman13.
Isto nos mostra a visão de futuro de uma mulher, no final da década de 1940,
que percebe que um local de trabalho também pode ser um local de
desenvolvimento pessoal e profissional. Apesar de ser secretária e não realizar
atividades técnicas, D. Regina vislumbrava que, para atuar em um local que possuía
uma área específica de atendimento, era necessário compreender mais sobre essa
área. Além disso, o próprio ISOP incentivava seus funcionários a participarem dos
cursos que oferecia.

12

Antonio Gomes Penna nasceu no Rio de Janeiro em 1917, e foi um dos pioneiros da Psicologia no
Brasil. Foi chefe do Centro de Pós-Graduação em Psicologia do ISOP, professora da Universidade
Federal Fluminense e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para conhecer mais sobre a vida
e obra deste importante personagem da história da psicologia ver: FIGUEIREDO, L.C.Antonio
Gomes Penna – Pioneiros da psicologia Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 2002.

13

Hanns Ludwig Lippmann, alemão que vivia em São Paulo foi para o Rio de Janeiro ao final da
década de 1940 para atuar na Pontifícia Universidade Católica no curso de Serviço Social, porém,
com seu grande interesse na área psi, seu intuito era de instituir o curso de Psicologia desta
Universidade, tendo sido seu idealizador. No curso por ele idealizado tem-se a união do aspecto
prático, vivenciado no ISOP, com a profundidade teórico-acadêmica, contando com o apoio de
Nilton Campos nesta empreitada. Para conhecer mais sobre Lippmann, relevante personagem da
história da psicologia ver: MANCEBO, D. Formação em Psicologia: gênese e primeiros
desenvolvimentos. In: JACÓ-VILELA, A.M.; JABUR, F.; RODRIGUES, H. de B. C Clio-Psyché:
histórias da Psicologia no Brasil. Rio de Janeiro: UERJ, NAPE, 1999.
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O professor Mira deu vários cursos de Psicologia. Outros psicólogos
também deram. E nós lá íamos fazendo. Todo mundo que trabalhava fazia
todos os cursos que se apresentavam. E quando foi regulamentada a
profissão, foi examinado o currículo dessas pessoas e concedido o título, o
registro para quem já tinha formação. Porque aí eu já tinha filosofia, eu já
tinha completado o curso e todos os outros cursos de psicologia que eu fiz.
(REGINA DIAS, 2007).

Segundo D. Regina, grande parte dos cursos oferecidos se organizavam em
função das áreas especializadas do ISOP. Por exemplo, muitos deles eram sobre os
testes aplicados no instituto: Isabel Adrados14 ministrava cursos sobre o teste de
Rorschach, Esther França sobre o Teste de Apercepção Temática (TAT), Mira y
López e Alice Mira sobre o Psicodiagnóstico Miocinético (PMK). Além desses,
também eram oferecidos por Mira y López cursos mais abrangentes sobre
Psicologia Geral, Psicologia do Desenvolvimento, entre outros.
Além dos cursos oferecidos pelo próprio ISOP, aos seus funcionários, eram
oferecidas oportunidades de desenvolvimento profissional fora do Instituto, inclusive
no exterior. Nos Relatórios de Atividade encontramos projetos realizados por meio
de convênios com a Fundação Ford. O convênio, além de oferecer serviços para
clientes no Brasil, oferecia a chance de realização de cursos, no exterior, aos
profissionais do ISOP. Foi o caso de D. Regina, que em 1969 ganhou uma bolsa de
estudos na Michigan State University pelo Projeto Ford. A partir de seus estudos e
aprimoramento profissional, D. Regina começou a conciliar o trabalho de secretária
com a atuação como técnica especializada na Escala de Weschler, que é um teste
de inteligência que pode ser aplicado em adultos, sob seu formato completo
(Weschler) ou abreviado (WASI), e em crianças (WISC) (TONELOTTO, 2001;
YATES, 2006).
A atuação técnica contava com uma grande colaboração entre os diversos
especialistas nos testes utilizados no Instituto. Tal como apresentado nos relatórios
de atividade, D. Regina, ao descrever o processo de trabalho, conta que um cliente
era submetido a vários testes diferentes, de modo a ser produzida uma síntese
analítica que nortearia a orientação a lhe ser dada. Para tanto, os técnicos

14

Isabel Adrados, espanhola naturalizada brasileira, teve seu foco de atuação voltado para o estudo
e aplicação do teste de Rorschach. Veio para o Brasil no início da década de 1950 acompanhando
seu marido, Francisco Campos, que fora convidado para atuar na Fundação Getulio Vargas. Aqui
chegando, Isabel foi convidada por Mira y López para compor o quadro técnico do ISOP. Foi a
primeira presidente do Conselho Regional de Psicologia do antigo estado da Guanabara, e docente
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para conhecer melhor Isabel Adrados ver: CAMPOS,
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participavam de reuniões de discussão e apresentação dos casos estudados e, a
partir disso, eram desenvolvidas as sínteses que, muitas vezes, contavam com a
participação de Mira y López: “estes testes com as sínteses, com os resumos dos
técnicos que trabalhavam com eles, que aplicavam com as pessoas, se formava um
dossiê, um processo que depois era examinado pelo professor Mira y López. Então
havia reuniões para poder avaliar aquele trabalho. Se discordava, enfim...” (REGINA
DIAS, 2007).
Após

esse

processo

de

análise

a

pessoa

era

chamada

para

o

aconselhamento – que era dado pelo chefe da seção – e, em alguns casos, pelo
próprio Mira y López. É interessante notar que o aconselhamento, momento ápice
do atendimento oferecido pelo Instituto, não era realizado pelos técnicos
especialistas nos testes, mas sim pelas pessoas que ocupavam cargos de chefia.
Este processo, aparentemente, não incomodava os técnicos – ao menos não
identificamos nenhuma queixa em relação a isso – porém denota a definição de
espaços marcados por relações de poder.
Podemos dizer que o fato de o aconselhamento estar centrado nas mãos de
algumas pessoas posicionava os demais técnicos como profissionais unicamente de
apoio, coletores de dados, o que fica bastante claro, a partir de 1968, com a
oficialização do cargo de Aplicador de Teste. Este cargo delimitava o campo de ação
e de contato com o público que o funcionário teria. No entanto, esse mesmo
profissional era elemento chave para a interpretação, análise e síntese dos
resultados dos testes. Contudo, esta análise por nós realizada, distanciados que
estamos das experiências relatadas, não ecoa na memória de D. Regina, que via
todo esse processo como uma rica fonte de aprendizagem. Nossa entrevistada não
deixa de relatar aconselhamentos e orientações emblemáticos feitos por Mira y
López, destacando sempre a humanidade e competência deste profissional.
Em uma das histórias relatadas, D. Regina comenta que a pessoa só ficou
para ser atendida após ver quem realmente era Mira y López, verificando se ele lhe
transmitia confiança. Uma segunda história relata a inconformidade de um motorista
que, ao ser testado no ISOP, foi orientado por Mira a deixar a cidade e ir para o
campo. Este motorista, depois de um ano, retornou ao ISOP para agradecer
pessoalmente a Mira y López por seu aconselhamento. E uma terceira história
R.H.F. (org.) et al. Dicionário biográfico da psicologia no Brasil: pioneiros. Rio de Janeiro: Imago;
Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2001.
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refere-se à realização de uma análise de um candidato a diplomata, que demonstrou
possuir características violentas, ao que Mira y López interpretou como possibilidade
de o candidato cometer suicídio ou ferir alguém. Logo depois este candidato se
suicidou e Mira demonstrou apoio à família dele.
São episódios assim, sabe... Que mostram como o professor era né.
Episódios assim de coisa de pessoa humana. De pessoa que está
trabalhando com o coração. Fantástico! (...) E ele viveu intensamente.
Então, infelizmente ele se foi no segundo infarto. (...) Foi muito triste. Mas
deixou a obra dele, que foi uma obra maravilhosa, e deixou todas as
publicações, os livros dele, que estão atualíssimos né. São muito atuais os
livros dele. (...) Então, ele foi assim um pioneiro da Psicologia Aplicada no
Brasil, né. E foi, assim, aquele sucesso. O ISOP teve muito sucesso
naquela época, muito. E ele era muito procurado. E, profissionais do exterior
também vinham para falar com ele. Enfim, ele atendia a todos eles. (...)
Mas, é isso. Em síntese, foi uma época, né, a época da Psicologia Aplicada,
tendo o ISOP como centro, com um profissional fantástico que era o
professor Mira. E... acabou... (REGINA DIAS, 2007).

Esse encantamento por Mira y López era comum entre as pessoas que o
conheceram e tiveram a oportunidade de atuar no ISOP enquanto ele era seu
Diretor. Porém, além da admiração também existia oposição de profissionais da
psicologia, jornalistas e políticos, que criticavam o trabalho realizado por Mira y
López e pelo ISOP. Nossa entrevistada levanta a suspeita de que estas críticas não
tinham foco unicamente no trabalho que era realizado, mas também possuíam um
fundo de inveja e/ou preconceito:
... saiu uma crítica. Eu disse: “professor Mira olha aqui o que saiu. O senhor
já viu?” Ele disse: “Já”. E eu: “O senhor não vai fazer nada?” Ele disse:
“Fazer o que? O problema é dele, não é meu”. Esse tipo de coisa assim,
criticando o trabalho dele. Entendeu? (...) Que ele era um estrangeiro, que
tinha vindo para cá e que tava... Aí era... Essas pessoas que não aceitam
sabe, outras, ou que ficam com inveja, sei lá o que. Ou que tipo de
sentimento. E ficam criticando. Então, criticavam. Mas ele não dava
importância não. Ele dizia: “Eu não vou responder por que isso aí é. Quer
dizer. Não sou eu o que ele está dizendo aí” (...) As pessoas que eram do
ISOP, que estavam lá... Todo mundo ficava indignado né. Mas, é. Tomava a
posição do professor. Mas, também. Vai fazer o que? Vai abrir discussão?
(REGINA DIAS, 2007).

Após a morte de Mira y López, D. Regina concentrou suas atividades na área
técnica, deixando o trabalho administrativo. No entanto, sua percepção é a de que
após o falecimento de Mira o Instituto começou a perder o prestígio. Evidentemente,
a partir da segunda metade da década de 1960 o ISOP iniciou um grande processo
de transformação, direcionando suas atividades para o ensino e a pesquisa e
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abandonando as ações de atendimento. Além disso, segundo a percepção da
entrevistada, a partir do final da década de 1970, havia um movimento da Fundação
Getulio Vargas para fechar o ISOP. Foi neste período, aproximadamente 15, que D.
Regina se aposentou.
O momento de sua saída é contado com pesar; no entanto, este pesar se
relaciona ao modo como os acontecimentos se sucederam e não ao fato em si da
saída do Instituto. Ela conta que as pessoas mais antigas foram “convidadas” a se
aposentar e como muitos já não estavam satisfeitos com o trabalho que vinham
realizando, e com a situação que se configurava no ISOP, aceitaram ao convite.
“Então, estava caminhando para o fim. Como toda instituição que vai caminhando
para o seu fim. Ele estava caminhando já para o seu fim. Então as pessoas
aceitaram. Um grupo saiu antes, outro grupo saiu depois. E eu trabalhava lá no
Instituto a noite16, dava aulas lá a noite. Aí passei para de dia” (REGINA DIAS,
2007).
Após ter trabalhado por aproximadamente 30 anos no ISOP, D. Regina
continuou sua atuação profissional no INES, ministrando cursos. Os aprendizados
construídos no Instituto serviram como base para seu trabalho, e os relacionamentos
lá estabelecidos permanecem até hoje. É amiga pessoal de D. Alice Mira. Além
disso, ela foi fundamental para a realização desta pesquisa, haja vista manter
contato com vários ex-funcionários do ISOP e possuir uma grande lista com os
nomes e telefones das pessoas com quem conviveu enquanto trabalhou lá.
Fato relevante a ser destacado é o clima amistoso que se perpetuava no
ISOP. Tanto D. Regina, como D. Alice e D. Vera falam sobre isso em suas
entrevistas. As três mantêm contato com as pessoas daquela época, pois se
tornaram pessoalmente próximas. Poder-se-ia dizer que este era o clima que
caracterizava os primeiros anos do Instituto; no entanto, como veremos no próximo
capítulo, as pessoas que passaram a fazer parte do ISOP somente a partir da
década de 1960 e 1970 também relatam esta mesma experiência: ou por tê-la vivido
ou por escutar as histórias dos mais antigos.

15

D. Regina não soube precisar a data de sua saída do ISOP.

16

Aqui D. Regina se refere ao Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES
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3 NOVOS MOMENTOS, OUTRAS HISTÓRIAS: O ISOP E PARA ALÉM DO ISOP

O ISOP foi um local de formação e preparação profissional para aqueles que
iniciavam sua trajetória na Psicologia, constituindo-se igualmente num espaço em
que essas pessoas iniciavam sua formação, aprofundavam seus conhecimentos e
consolidavam suas práticas.
Até meados da década de 1960 percebemos uma grande fusão entre os
aspectos pessoal e profissional por parte dos funcionários que trabalhavam no
ISOP: o Instituto representava o ponto de partida e de chegada dos profissionais. A
presença marcante de Mira y López, e o modo centralizador pelo qual as atividades
eram organizadas, estimulavam o desenvolvimento das pessoas e exerciam um
forte poder de referência, de modo a quase anular a percepção do pioneirismo que
cada um que atuava no Instituto desbravava em prol da constituição do espaço
psicológico no Rio de Janeiro.
Posteriormente, e com as constantes mudanças sofridas no ISOP, o cenário
se transforma: o Instituto se torna ponto de partida para a jornada profissional; a
tendência centralizadora é questionada e colocada à prova de forma explícita, ou
velada, por meio da valorização das ações individuais, da defesa de projetos
considerados relevantes e da crítica às transformações impostas aos processos de
trabalho.
Neste capítulo, trabalharemos principalmente com os relatos extraídos de
quatro entrevistas realizadas com Maria Helena Novaes, José Novaes, Diana Souza
e Heliana Conde.
Maria Helena Novaes formou-se aos 19 anos em Letras Neolatinas pela
Universidade Santa Úrsula. Iniciou seu trabalho no ISOP com um breve estágio e
logo foi contratada em 1951. Atualmente é docente da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro/PUC (MOTTA, 1999). José Novaes graduou-se em
Filosofia no ano de 1965, pela Universidade do Brasil, com habilitação para dar
aulas de Filosofia, Ciências Sociais, História e Psicologia. No mesmo ano começou a
atuar no ISOP. Em 1969 iniciou o curso de Psicologia na Universidade do Brasil, se
formando em 1974. Atualmente é presidente do Conselho Regional de Psicologia do
Rio de Janeiro (CRP-05) e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro
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(UFRJ). Diana Souza começou a faculdade de Psicologia em 1967 na Universidade
do Brasil. Em 1969, entrou para o ISOP como estagiária e, ao se formar, foi
contratada como profissional. Atualmente dedicasse à clínica. Heliana Conde: em
1968 iniciou a graduação em Psicologia na Universidade do Brasil. Atuou no ISOP
como estagiária nos anos de 1971 e 1972. Atualmente é professora do Instituto de
Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Com base nas entrevistas realizadas, identificamos três dimensões que
atravessaram as vivências relatadas, caracterizando as percepções e experiências
no Instituto. As dimensões identificadas foram: a descoberta da Psicologia como
área de atuação, a rotina de trabalho no ISOP, e a influência do contexto político
brasileiro, ou seja, a presença militar no Instituto. Estas dimensões também estão
presentes em momentos anteriores, no entanto assumem características peculiares
após o falecimento de Mira y López.

3.1 Formação, descoberta da Psicologia e encontro com o ISOP: momentos
complementares

Os caminhos que levam uma pessoa a optar por uma profissão são os mais
variados; e aqueles que conduziram as pessoas até o ISOP, também. Como vimos,
D. Regina escolheu a Psicologia, pois no ISOP esta era a área de atuação. Já D.
Alice se encaminhou para esta área por seu interesse sobre a organização do
trabalho e por influência de seu marido Mira y López.
Além disso, também encontramos aquelas pessoas que, mesmo antes da
regulamentação da profissão de psicólogo no Brasil, se depararam em sua formação
com disciplinas inerentes à área de psicologia, o que despertou seu interesse pela
profissão – tal como aconteceu com Maria Helena Novaes, que se formou pela
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Santa Úrsula – ou cuja habilitação
profissional o capacitava para atuar em Psicologia, como foi o caso de José Novaes,
que fez o curso de Filosofia da antiga Universidade do Brasil, atual Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Outras pessoas, como Heliana Conde, que já tinham a
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possibilidade de cursar uma faculdade de Psicologia, se direcionaram para essa
área com aquele genuíno interesse do jovem em compreender melhor o outro; ou
ainda como Diana Souza, que conhecia o trabalho da clínica psicológica e desejava
unir a sua atuação profissional na área da dança à Psicologia.
Apesar de caminhos diferentes, algo une as experiências de Maria Helena,
José Novaes e Heliana Conde: todos tinham habilitação para ser professores, fosse
por uma formação na Escola Normal, como no caso de Heliana, fosse pela formação
superior, como aconteceu com José Novaes e Maria Helena Novaes. Esta última
relata que descobriu a Psicologia
...quando estava fazendo didática, que tinha uma cadeira de Psicologia. Aí
eu adorei a Psicologia (...) comecei a me interessar (...) e queria fazer
alguma coisa complementar. E a coisa foi rodando, depois eu fiz um curso
de Terapia Ocupacional também, que tinha muito na época, de reabilitação,
na Associação Brasileira de Educação (MARIA HELENA NOVAES, 2007).

Heliana Conde também relata que por meio de disciplinas e serviços
oferecidos no curso Normal, teve o seu interesse pela Psicologia aguçado: “O
Instituto é uma escola muito psicologizada, né. Os ‘Normais’, você sabe um pouco, a
questão da psicologia ali tá muito presente e já devia estar presente quando eu
entrei no ginásio...” (HELIANA CONDE, 2007). É interessante notar que duas
profissionais, em tempos diferentes – a saber, Maria Helena Novaes, na década de
1940, e Heliana Conde, na década de 1960 – vivenciaram experiências que
conectam a Pedagogia com a Psicologia.
A ligação dessas duas áreas é fundamental na constituição do espaço
psicológico no Brasil, a partir da década de 1930. Historicamente, vemos a
Pedagogia como uma importante aliada no processo de autonomização da
Psicologia. Em seu movimento de consolidação como área de saber com bases
científicas, a Pedagogia encontrou na fundamentação psicológica o apoio
necessário para a definição e construção de metodologias consideradas válidas no
meio científico (LOURENÇO FILHO, 2002; NUNES, 1994). Isto permitiu que a
compreensão da área psicológica no Brasil, como um campo de saber e atuação
autônomos, fosse ampliada sem necessitar do aporte médico considerado
fundamental até esse período. Além disso, ao pensarmos sobre a influência da
Pedagogia, na vida destas duas entrevistadas, também devemos levar em conta
outro contexto relevante, qual seja, o tradicional papel profissional da mulher que se
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centrava em atuações que primavam por trabalhos caracterizados como de cuidado
com o outro (CAUFIELD, 2000; ARAÚJO, 1993). Assim, a profissão de docente
despontava, na primeira metade do século XX, como uma oportunidade de
desenvolvimento pessoal e profissional para as mulheres. Poderíamos considerar
que este último aspecto ecoaria somente sobre Maria Helena Novaes, cuja formação
ocorreu na década de 1940; no entanto, ambas as entrevistadas demonstram que a
opção

pela

educação

não

era

encarada

como

única

possibilidade

de

desenvolvimento.
Mesmo tendo uma visão ampliada sobre suas possibilidades de crescimento,
Maria Helena e Heliana Conde iniciaram sua trajetória profissional por meio da
educação. Ambas tiveram uma formação que podemos considerar tradicional: Maria
Helena fez o curso ginasial em um colégio de freiras, Sacre Coeur de Jesus; Heliana
fez o curso Normal no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, escola de formação
de professores de relevância histórica e, segundo ela, foi da primeira geração de sua
família a frequentar a universidade. Deste modo, ambas estavam mergulhadas em
um habitus que, marcado pelo clássico papel da mulher, atrelava sua formação à
preocupação com a adequada inserção na sociedade.
Segundo Bourdieu (2005) o habitus, como um esquema cognitivo e afetivo
dos papéis ocupados socialmente pelos sujeitos, tende a buscar sua manutenção
por meio do uso da violência simbólica. No entanto, sendo os papéis sociais
construídos e móveis, nossas entrevistadas encontraram oportunidades em seu
caminho, “prescrito” de modo a construírem para si um percurso bem diferente
daquele esperado.
A trajetória de Diana foi um pouco diferente. Seu interesse pela clínica
psicológica a levou a se dirigir para a medicina, por acreditar que encontraria na
psiquiatria, o que desejava profissionalmente. No entanto, logo percebeu que era na
Psicologia que poderia concretizar seus anseios. Assim, desistiu da faculdade de
Medicina e optou pelo curso de Psicologia da antiga Universidade do Brasil, em
1967.
Em meio a sonhos e descobertas concretas das possibilidades que a
Psicologia poderia oferecer-lhes em termos profissionais, estas pessoas também se
depararam com o ISOP, sendo ele visto como um local complementar para a
formação e de oportunidade profissional. Maria Helena conta que a partir de sua
formação universitária pôde resgatar o seu interesse pela Psicologia e no início da
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década de 1950 “foi então que vim a descobrir o ISOP. Era do Doutor Mira. E eu
entrei pro ISOP pra trabalhar lá, e comecei a fazer também todos os cursos que
tinha lá (...) Era realmente era um grupo de formação” (MARIA HELENA NOVAES,
2007). Maria Helena ingressou para o ISOP a partir do convite de uma amiga,
Cecília Stramandinoli17, que atuava na Seção de Orientação Individual, chegando a
assumir a Coordenação de Casos desta seção em 1959.
Como um local relevante para a formação, José Novaes também entra no
ISOP logo ao se formar, em 1965, por meio da indicação de um colega da faculdade
que já trabalhava lá: “eu não sabia nada de psicologia naquele tempo, certo!? E eu
entrei, fui para a sessão de PMK, aprendi a aplicar o PMK” (JOSÉ NOVAES, 2007).
José Novaes trabalhou diretamente com D. Alice Mira, aprendendo tudo sobre o
PMK com a esposa do criador do teste. Para ele, D. Alice “era uma figura assim...
excepcional. Eu aprendi, o que eu aprendi de PMK foi praticamente com a D. Lilete”
(JOSÉ NOVAES, 2007). No início, seu cargo no ISOP era de Aplicador de Teste,
pois não dispunha de formação nem experiência específica em Psicologia; no
entanto, com a regulamentação da profissão, ingressou no curso Psicologia para
fazer sua formação, em 1969. Ao se graduar, em 1974, José Novaes se inscreveu
no Conselho Regional de Psicologia e mudou de cargo, tornando-se oficialmente
psicólogo do Instituto.
O ISOP, na década de 1960, mantinha convênio para estágio com a PUC e
com a UFRJ, o que possibilitou a entrada oficial de Diana Souza e Heliana Conde
como aprendizes, ou seja, como estagiárias. Ambas relatam que o ISOP, na
segunda metade da década de 1960, era a única instituição que oferecia estágio
remunerado e este fato chamava a atenção dos estudantes de Psicologia. As duas
foram alunas da Universidade do Brasil que, tal como a Pontifícia Universidade
Católica (PUC), possuía um convênio de estágio com o Instituto. Além disso, ambas
entraram no ISOP em momentos que precisavam de dinheiro. Diana iniciou seu
estágio em 1969, época em que somente os três melhores alunos – aqueles que
tivessem as melhores médias durante os dois primeiros anos de faculdade – podiam
17

Não encontramos dados biográficos sobre Cecília Stramandinoli; no entanto, observamos que esta
profissional possui colaboração relevante na área da Educação Física e Lazer de crianças. Seu
nome e contribuição são citados em artigos científicos daquela área e tivemos a oportunidade de
encontrar um artigo sobre o tema, de 1947, de autoria própria. Para maiores conhecimentos sobre
este artigo acessar: http://www.revistadeeducacaofisica.com.br/artigos/1947/56_
programasdeedfis.pdf.
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fazer o estágio com remuneração. Como Diana sabia disso, se empenhou desde o
início de sua formação para conquistar a vaga e no terceiro ano de faculdade
começou o estágio.
Heliana conta que em seu tempo de faculdade o grande interesse era pela
clínica, principalmente a psicanalítica, e pela saúde mental. Neste sentido, seu
primeiro local de estágio foi o Instituto Philippe Pinel, na qual teve uma experiência
com comunidade terapêutica. Também havia naquela época o interesse pelo
psicodiagnóstico e, em sua graduação, teve a oportunidade de conhecer diversos
testes como o PMK e o teste de Rorschach. Aprendeu este último com a professora
Monique Augras, que também compunha o quadro de funcionários do ISOP.
A época em que Diana Souza e Heliana Conde realizaram sua formação –
final da década de 1960 e início da década de 1970 – é caracterizada por Russo
(1993) como um período em que o movimento psicanalítico brasileiro buscava sua
afirmação e os psicólogos foram um de seus aliados. Ambas relatam a força que a
psicanálise ganhava dentro da Universidade e a influência que esta área exercia em
sua formação. Assim sendo, a experiência em um hospital psiquiátrico e o
encantamento pelo diagnóstico, descrito por Heliana, fazem sentido à medida que,
em seu processo de autonomização, a psicanálise buscava se desvincular da área
médica para compor um corpo próprio de atuação.
O encontro de Heliana com o ISOP ocorreu no penúltimo ano de faculdade,
precisamente em 1971, momento em que desejava casar e precisava de dinheiro.
Ela não se recorda de modo claro do processo seletivo para seu ingresso no
Instituto. No entanto, lembra-se que diferentemente de outras instituições que
ofereciam estágio na época, na seleção do ISOP não eram aplicados testes
psicológicos. Tal fato chama a atenção sobretudo porque uma das principais
especialidades do Instituto era a aplicação de testes. Ela se recorda de ter se
submetido a uma entrevista, sendo encaminhada para um setor, de modo que
pudesse verificar sua disponibilidade de horário e interesse pela área a que
pertencia a vaga. Concomitantemente ao estágio do ISOP, Heliana atuava como
estagiária no Centro de Estudos de Pessoal do Exército18, no qual também recebia
18

O CEP existe desde 1965, no Forte Duque de Caxias, bairro do Leme da cidade do Rio de Janeiro.
Atualmente o CEP possui uma Divisão de Psicologia Organizacional cujos objetivos são realizar
projetos na área de Recursos Humanos, aprimorar o processo de seleção e apoiar o contingente
militar em missões de paz no exterior. É interessante destacar que ainda hoje se vê no quadro
funcional do CEP pessoas cujo cargo é denominado Psicotécnico, além de Psicólogos.
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remuneração. Assim, em seus dois últimos anos de faculdade, ela se desdobrou
entre dois estágios e os estudos.
Cada uma de nossas personagens vivenciou inserções profissionais
diferentes no ISOP. Maria Helena Novaes e José Novaes começaram como
funcionários e atuaram em uma época em que o ISOP realizava atendimento ao
público. Os dois estiveram presentes no momento da mudança de objetivo do ISOP,
ou seja, quando este dirigiu seu enfoque para o ensino e a pesquisa, deixando de
ser um Instituto de Psicologia Aplicada.
Diana Souza e Heliana Conde começaram seus estágios em um momento em
que o ISOP já havia definido seu novo caminho. O que diferencia objetivamente a
inserção destas duas no Instituto é o fato de Diana ter sido incorporada ao quadro
de funcionários e Heliana ter seguido um outro caminho profissional, se tornando
professora da Universidade Santa Úrsula.

3.2 As atividades no ISOP: processos, hierarquias e cotidiano

A existência de dois momentos no ISOP, cujos diferentes objetivos
delimitaram o seu modo de atuação junto ao público externo, afetou os processos de
trabalho e as características de atuação de cada entrevistado. Podemos dizer que,
em um primeiro momento, temos uma atuação com foco na Psicologia Aplicada com
todos os esforços concentrados no atendimento ao público externo tanto de pessoas
físicas como de empresas públicas e privadas. Este momento caracteriza mormente
as ações de Maria Helena Novaes e José Novaes. O segundo momento,
considerando as fases de transição e consolidação de um novo modelo de atuação,
caracteriza a participação de Diana de Souza e Heliana Conde, que transitaram
entre um atendimento parcial ao público externo e a realização de pesquisas. Ambas
chegaram no ISOP em meio a sua efervescente transformação e puderam perceber
o processo de modo diferenciado e crítico. Neste ponto é importante dizer que foi
exatamente no momento da mudança que ficaram marcadas as percepções mais
Fonte: http://www.cep.ensino.eb.br/index.asp?dest=dpo#topo
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duras em relação à atuação das mulheres no Instituto, como veremos mais adiante.
Como apresentado no capítulo anterior, a visão do ISOP como um local de
formação profissional permanece através dos tempos. Nossos entrevistados
comentam sobre os cursos que realizavam no ISOP, que para Maria Helena Novaes
“foi realmente uma universidade” (2006), pois por meio de sua entrada no Instituto e
dos cursos lá realizados ela pode considerar sua formação como completa.
Complementarmente, Diana destaca que no ISOP participou de diversos cursos
oferecidos gratuitamente para os funcionários, bastando apenas a indicação do
coordenador da área em que a pessoa atuava.
...existia uma coisa muito boa. Ofereciam cursos pequenos (...) de
aprimoramento para os profissionais que trabalhavam lá, gratuitamente.
Eram cursos abertos pra fora (...) era dentro do horário de trabalho, então,
era uma maravilha. (...) Eu fiz vários cursos (...) interessantes, inclusive (...)
dois cursos de antropologia cultural, (...). Aí como não tava com muito
acúmulo de trabalho lá dos projetos, (...) me liberavam para fazer este curso
e fiz curso de padronização de testes, eles trabalhavam muito com isso
(DIANA, 2007).

Enquanto trabalhava no ISOP, Maria Helena Novaes teve a oportunidade de
ser liberada de seus afazeres para usufruir de duas bolsas de estudos no exterior,
na década de 1950: ela conquistou uma bolsa de estudos na Universidade de
Genebra e para o Instituto Jean-Jacques Rousseau e, a partir de um convite do
grupo fundador da Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR) feito a
Mira y López para a realização de cursos de reabilitação, conseguiu uma bolsa de
estágio do British Council para circular entre Centros de Reeducação e de
Treinamento Profissional ingleses. Esta bolsa lhe rendeu 20 anos de trabalho na
ABBR como docente de Psicologia na Escola de Formação de Fisioterapeutas e
Terapeutas Ocupacionais (MARIA HELENA NOVAES, 2007; MOTTA, 1999).
O incentivo para os funcionários participarem dos cursos era uma constante
no ISOP. Verificamos nos Relatórios de Atividade, a menção ao planejamento e
realização de aprimoramento profissional para os funcionários do Instituto. Isto
demonstra uma preocupação legítima com a qualidade dos serviços prestados no
ISOP desde sua fundação, permanecendo ao longo dos anos, inclusive quando
ocorre a mudança do escopo do Instituto, tendo em vista a necessidade de
adequação daqueles profissionais que não atuavam diretamente com pesquisa.
Porém, sabemos que houve um grande movimento de desligamento daqueles
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profissionais que não atendiam aos novos parâmetros da instituição.
Além desses momentos de aprendizagem, Heliana Conde nos conta sobre as
oportunidades de estudo de uma vasta literatura psicológica encontrada na
biblioteca do Instituto e aponta a biblioteca como um de seus grandes passatempos:
Eu li muito Rogers lá. (...). Então eu sentava e ficava estudando Rogers,
fenomenologia. (...) A biblioteca era fantástica. (...) Depois deve ter ido pra
UFRJ. Mas era muito boa, a biblioteca. Tanto no campo específico, que era
da psicologia aplicada, que era da pesquisa (...). Eu ficava fascinada. E ia
para a biblioteca e lia. Eu não tinha grande coisa a fazer. (...) Aí eu li muito,
estudei muito (HELIANA CONDE, 2007).

Heliana atuou no Centro de Informação e Pesquisa Profissional (CIPO), que
era dirigido por Athayde Ribeiro da Silva19, porém seu trabalho estava subordinado a
Leonilda D’Aniballe Braga, pessoa que para ela “era uma mãe” (HELIANA CONDE,
2007). Apesar da declaração de que não havia grande coisa a fazer como estagiária
no ISOP, destaca que sua experiência no Instituto era um misto de atendimento com
pesquisa: ela recebia os adolescentes que queriam se informar sobre as profissões
e, quando não havia dados precisos sobre a profissão de interesse do cliente, ela
realizava uma pesquisa para esclarecê-lo, posteriormente, quanto às características
daquela profissão.
Este tipo de trabalho dava a oportunidade, àqueles que o realizavam, de
publicação na revista “Arquivos Brasileiros de Psicologia Aplicada”, pois quando era
necessária pesquisa sobre uma determinada profissão, os resultados da mesma
eram publicados. Podemos observar que a produção de conhecimentos e sua
consequente publicação não se restringiam aos funcionários e coordenadores de
área do Instituto, mas tudo o que era fruto de um trabalho, mesmo que
supervisionado,

se

tornava

fonte

para

a

divulgação

das

atividades

lá

desempenhadas.
A situação vivenciada por Heliana é bastante particular devido a três fatores.
O primeiro diz respeito à quantidade de tempo em que ela permaneceu no Instituto,
a saber, apenas dois anos. O segundo refere-se ao seu status profissional: enquanto
Heliana esteve no ISOP ela se manteve como estagiária. O terceiro e último
19

Athayde Ribeiro da Silva é um dos pioneiros da Psicologia do Esporte no Brasil. Foi autor do
primeiro livro sobre treinamento esportivo em nosso país (“Introdução à Moderna Ciência do
Treinamento Desportivo”, MEC, Brasília, 1968), escrito em conjunto com professores de Educação
Física e médicos. Fonte: BARRETO, J. A. & RIBEIRO, L. S. Psicologia do Esporte – SOBRAPE. In:
COSTA, L. da (ORG.). Atlas do esporte no Brasil. Rio de Janeiro: CONFEF, 2006.
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relaciona-se ao período em que ela permaneceu no Instituto, qual seja, momento de
transição entre os modelos de atuação. Assim, as demais experiências registradas
por nós não apresentam a mescla de atividades de atendimento com pesquisa,
mesmo em relação àquelas pessoas que passaram pela mudança do ISOP.
Acreditamos que o fato dos demais profissionais entrevistados terem ficado por mais
tempo no Instituto e, mesmo entrando como estagiários permanecerem como
funcionários, lhes proporcionou uma inserção diferenciada, permitindo um
entendimento mais definido de seu papel profissional.
A participação de Maria Helena Novaes, que trabalhou no ISOP desde a
década de 1950 encontra-se bastante pautada na realização de atendimentos. Ela
era membro do corpo de profissionais da Seção de Orientação Individual, seção na
qual realizava diagnósticos, atuava junto a grupos de orientação profissional e
acompanhamento com crianças, adolescentes e adultos. Em relação ao serviço
oferecido ressalta que, mesmo tendo o foco na orientação profissional, a Seção
também realizava Orientação Vital, caracterizada como um atendimento individual
mais amplo e indicado para aqueles clientes que demonstravam possuir problemas
além da definição profissional.
O ISOP propunha atividades que ultrapassavam seu escopo inicial, ou seja,
como uma organização pioneira ele se permitia realizar ações abrangentes na área
da Psicologia. Ao propor a Orientação Vital buscava entender o indivíduo como um
ser global, cujas questões ultrapassavam o objetivo do Instituto, devendo ser por ele
diagnosticadas para receber o seu adequado tratamento.
O processo científico de diagnóstico e tratamento estava pautado nos testes
psicológicos, ocorrendo na orientação profissional ou vital e a ele eram adicionadas
entrevistas. A preocupação com a cientificidade e confiabilidade do processo
diagnóstico caracteriza a Psicologia da época – década de 1940 e 1950 –, que
buscava sua autonomia perante as demais ciências. Assim, não nos espanta o
relato de Maria Helena, ao dizer que naquele tempo fazia parte das atribuições dos
funcionários técnicos do ISOP o desenvolvimento e adaptação de testes. Para tanto,
recebiam apoio estatístico de modo a garantir a cientificidade do processo de
desenvolvimento e, consequentemente, sua confiabilidade. Maria Helena relata que
sua experiência nesse tipo de trabalho foi aproveitada e incorporada em outras
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instituições nas quais atuou na época, tal como a Escola Guatemala20, que dispunha
de um Serviço de Orientação Psicopedagógico (SOPP), no qual eram oferecidos
atendimentos psicológicos aos alunos e professores. Já na década de 1960, José
Novaes relata que sua atuação centrou-se na aplicação do PMK junto aos clientes
que iam ao ISOP para fazer orientação profissional, participar de alguma seleção,
renovar a carteira de motorista.
Segundo o entrevistado, a mudança do ISOP acontece principalmente na
década de 1970, quando Franco Lo Presti Seminério assume sua direção. É nesse
momento que a perspectiva da pesquisa ganha impulso e José Novaes passa a
realizar suas funções na Seção de Seleção que, apesar de ainda existir, não fazia
seleções como anteriormente e sim direcionava-se para a pesquisa e ensino nesta
área. Deste modo, já formado em Psicologia, ele passa a dar aulas de testes como o
Rorschach e o PMK, distanciando-se da aplicação propriamente dita desses.
Aparentemente, todos aqueles que tiveram experiências profissionais no ISOP na
área da Psicologia não seguiram, dentro do Instituto, um percurso diferente do
apresentado por Novaes. Mesmo Diana Souza, que iniciou sua carreira em 1969
como estagiária, fala sobre o atendimento a clientes externos, como a Marinha do
Brasil e a Escola profissionalizante Celso Sucow21, e a realização de pesquisas sem
que estas duas atividades se misturassem.
Ela nos conta que ao entrar para o ISOP atuou ao lado de Monique Augras
que fazia a validação do teste de Rorschach para o Brasil e de Ruth Scheffer que,
segundo nossa entrevistada, naquele momento buscava transpor seu olhar clínico
para o de pesquisadora. As percepções de Diana em relação a esta “transposição
de olhar”, ou seja, ao momento de mudança do ISOP, são enfáticas no que dizem
respeito ao clima de consternação vivido no Instituto. As pessoas não estavam
preparadas para tal transformação, pois a maioria era especialista em orientação
profissional e testes psicológicos, ou seja, na aplicação da Psicologia.
Heliana Conde também percebia um conflito velado pairando no Instituto,
representado pela dicotomia entre as pessoas que desejavam tornar o ISOP um
centro de pesquisa e aquelas centradas no atendimento e que “não sabiam”

20

A Escola Guatemala foi uma escola experimental criada em 1954, no Rio de Janeiro, por Anísio
Teixeira. Seu objetivo era proporcionar aos professores uma experiência inovadora, que pudesse
muni-los de informações diagnósticas sobre os alunos de modo a apoiá-los em sua atuação.
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pesquisar. Deste modo, considera que “o grande número de estagiários também
estava ligado com isso, com uma tentativa de alguns, que eram pesquisadores, de
botar o pessoal para aprender a fazer pesquisa” (HELIANA CONDE, 2007).
As percepções e observações de nossos entrevistados acerca do momento
de transformação do ISOP baseiam-se na experiência política brasileira com o
governo militar, que deixou suas marcas nos corpos e espaços. No caso dos
espaços, as marcas do Instituto transparecem em falas delicadas e simples, como a
de D. Alice Mira (2006), que diz que tudo ficou mais difícil com o governo militar,
inclusive a aquisição de recursos para a realização de alguns trabalhos no Instituto.
Também podemos observá-la em abordagens mais contundentes, como as de
Diana Souza, que acredita que a corrida pelo capitalismo, aliada ao regime militar,
acelerou o fim do ISOP que, naquela época, já não tinha um retorno financeiro tão
vantajoso para a Fundação Getulio Vargas:
...até 1970, 1971, ainda se ofereciam serviços ao público que eram muito
bonitos, porque qualquer jovem, de qualquer escola, independente de
pagamento, tinha acesso a todo um setor de orientação e de informação
profissional que ninguém mais tinha(...). Este setor foi fechado, porque não
dava dinheiro. É a implantação da mentalidade capitalista neoliberal, que
veio com o golpe militar, assim, muito forte, também atravessou a história do
ISOP (DIANA SOUZA, 2007).

A interrupção das atividades de alguns setores levava seus funcionários à
demissão ou ao reenquadramento de sua função. Assim, muitas pessoas se viam
diante de setores que em nada se relacionavam com sua experiência profissional
anterior.
sobre as mulheres (...) tinham nomes maravilhosos que foram
profundamente massacrados e diminuídos, jogados fora o seu potencial de
trabalho, a sua capacidade, o seu conhecimento na medida em que foram
colocadas em funções que não tinham nada a ver com todo o seu percurso
dentro da Psicologia e todo o seu conhecimento (DIANA SOUZA, 2007).

Segundo Diana Souza, D. Leonilda D’Aniballe, que fazia orientação
profissional, foi encaminhada para o setor de estatística. Para ela, tal
encaminhamento, como outros similares, aliados a cortes de verbas, perfaziam a
tentativa de embotamento de pessoas fundamentais e, em sua maioria, mulheres

21

A Escola Celso Sucow a que Diana Souza se refere é, provavelmente, o atual Centro Federal
Tecnológico do Rio de Janeiro – Celso Sucow (CEFET).

124

como Ruth Scheffer e Monique Augras. Esta última, que atuava na área de técnicas
projetivas, recebeu a demanda de adaptar sua metodologia de trabalho a uma
metodologia mais estatística e, neste momento, diferentemente do que foi
experimentado por Maria Helena Novaes, ela não possuía apoio técnico.
Então, ela se descabelava com isso, (...)Ela abria o verbo (...) mas Monique
era um doce de pessoa! (...) Aí, o pessoal ria: “A professora Monique é
assim mesmo! Excêntrica.” Excêntrica nada, ela sabia muito bem o que ela
tava falando. A Ruth Scheffer já era uma figura (...) difícil de sair da linha.
(...) Leonilda era (...) aquela figura submissa da mulher de antigamente.
Você encontrava a Leonilda de vez em quando chorando num canto. (...)
Ela não se autorizava a enfrentar o outro. Se fosse numa discussão sobre a
área de conhecimento dela, tudo bem. Mas na hora que pessoalmente ela
se sentia pressionada pela instituição, humilhada, destituída, ela tinha bem
aquele tipo da mulher daquela época, que não ousava desautorizar o chefe,
o pai e o homem (DIANA SOUZA, 2007).

As

histórias

aqui

expostas

apontam

para

delicados

processos

de

desautorização e desvalorização ocorridos no ISOP, no período de reformulação de
sua proposta. Sabemos que os cargos de coordenação e chefia eram ocupados, na
maioria dos casos, por homens e por indicação da direção, o que não retirava as
mulheres dos cargos de coordenação de subseções ou áreas específicas,
principalmente aquelas que se relacionavam mais diretamente com a Psicologia
Aplicada. Também sabemos que na década de 1970 muitas demissões ocorreram,
com o intuito de enxugar o quadro funcional do Instituto, haja vista demandas da
FGV relativas aos aspectos financeiros – como apresentadas nas entrevistas de D.
Regina Dias e Diana Souza. O que torna peculiar a apreciação de Diana é a
explícita relação deste processo com o ato de subjugar a precedente participação
das mulheres na construção do ISOP.
Este tipo de relação se performatizou de modos diferentes junto aos atores
desta história. No ISOP tínhamos o encontro de várias gerações, não só no que diz
respeito à idade das personagens, mas também em relação à forma de suas
profissionalizações. As funcionárias mais antigas, como D. Alice, Maria Helena
Novaes, Leonilda D`Aniballe, entre outras conquistaram sua posição como
psicólogas no Instituto por meio de suas vivências na área. A formação dessas
mulheres baseava-se na prática e nos cursos de curto e média duração oferecidos
na primeira metade do século XX. No outro lado, encontramos mulheres como
Monique Augras, Diana Souza e Heliana Conde, que tiveram uma preparação formal
na área da Psicologia. Se formos posicionar somente nossos entrevistados em um
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quadro comparativo de formação, o único que já atuava na área psi e que buscou
graduar-se em Psicologia após a regulamentação da profissão foi José Novaes.
Apesar de não encontrarmos dados relativos à valorização oficial da formação
em Psicologia para a atuação no ISOP, acreditamos que ela se tornou um divisor de
águas nas relações do Instituto, camuflado pelo processo de mudança institucional,
que, ao propor o direcionamento do trabalho do Instituto para a pesquisa,
consequentemente exigiria de seus funcionários uma maior qualificação formal.
No capítulo anterior temos dois exemplos de mulheres que iniciaram seu
trabalho no ISOP sem terem concluído qualquer formação, como os casos de D.
Regina Dias e D. Vera. Além disso, na primeira metade do século XX as mulheres
eram preparadas prioritariamente para o serviço doméstico, o cuidado da família ou
atividades profissionais com características próximas a essas. Neste sentido,
podemos considerar que, sob a ótica das discussões de gênero, a exigência de uma
formação mais complexa poderia afetar diretamente a inserção e visibilidade das
mulheres que se formaram pelo ISOP e lá atuaram, pois na nova estrutura elas não
teriam espaço.
Nas décadas de 1960 e 1970 temos uma nova configuração: em função tanto
das guerras quanto de suas próprias lutas, as mulheres haviam se tornado uma
camada ativa relevante para a economia mundial. Seu interesse pela participação no
mundo do trabalho se solidificou ao longo do tempo. Inspiradas e impulsionadas
pelos movimentos de libertação política e de expressão, bem como pelos
movimentos feministas, as mulheres não desejavam retornar ao lar, o que as levou a
buscar o aumento de sua escolaridade e de sua participação no mundo do trabalho
Os anos compreendidos entre 1970 e 1995 foram significativos para as
mulheres brasileiras quanto à sua participação no espaço público. De 1970
a 1980, o emprego feminino cresceu 92%. (...) O aumento da participação
feminina na população economicamente ativa (PEA) se realizou com o
crescimento da sua escolaridade (MELO; LASTRES; MARQUES, 2004,
p.74 a 75).

Unido a isso, temos as diferentes formas de se pensar o papel da mulher,
que, atravessadas pela questão geracional, se tornam relevantes para o
entendimento dos posicionamentos das personagens femininas de nossa história.
As percepções acerca de duas pessoas, especificamente, deixam este aspecto
bastante claro: D. Leonilda D`Aniballe é retratada como uma senhora já de idade,
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que no ambiente de trabalho representava as características do ideal de mulher do
início do século XX, e Monique Augras, como uma francesa ainda jovem que, apesar
de doce, “não levava desaforo para casa” representava a mulher moderna,
preconizada a partir de meados da década de 1960.
Os relatos que nos revelam as características de D. Leonilda D`Aniballe, por
exemplo, sempre a mostram como a mãe que zela pelos filhos, no caso estagiários.
Heliana Conde, que a teve como supervisora, carrega esta imagem em sua memória
ao dizer que D. Leonilda era como uma mãe ou uma avó, que a amava de paixão e
não desejava prejudicá-la. Inclusive ela concede a D. Leonilda a sorte de não ter
sido desligada do ISOP por indisciplina junto com outros colegas de estágio.
No início do século XX uma das principais formas de inserção feminina no
mundo trabalho era pela via do cuidado com o outro; assim, mulheres como D.
Leonilda,

que

tiveram

a

oportunidade

de

se

desenvolver

pessoal

e

profissionalmente, imprimiam em suas atividades laborais os anseios sociais do
papel feminino. No entanto, ao menos na percepção das pessoas que conviveram
com D. Leonilda no ISOP, isto a afetou institucionalmente de modo que, no processo
de mudança, seu papel profissional foi totalmente descaracterizado.
Situação diferente foi aquela que nossos entrevistados relatam sobre Monique
Augras. Vista às vezes como “excêntrica”, como dito anteriormente, todos são
unânimes em dizer que ela era uma mulher forte, que defendia o que acreditava e
questionava

o

que

considerava

inadequado.

Ambas

as

representações,

componentes das memórias de nossos entrevistados, são deflagradas pelo
processo criticado por Butler (2003), que considera a representação, em si, a
(...) função normativa de uma linguagem que revelaria ou distorceria aquilo
que é verdadeiro sobre a categoria das mulheres (...) Os domínios da
“representação” política e lingüística estabeleceram a priori o critério
segundo o qual os próprios sujeitos são formados, com o resultado de a
representação só se estender ao que pode ser reconhecido como sujeito
(BUTLER, 2003, p. 18).

Nesse caso, os sujeitos representados por nossos entrevistados expressam
uma polaridade, por duas razões: ou assumem as características da mulher
tradicional, construída no final do século XIX e mantida até meados do século XX, ou
revelam a mulher moderna da segunda metade do século XX. Porém, acreditamos
que a representação não encerra e não encerrou a potencialidade dos sujeitos que
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trouxemos como exemplo. Independentemente do estilo, todos reconhecem que o
número de mulheres que atuavam no ISOP era grande e que a contribuição delas foi
fundamental para a solidificação dos trabalhos realizados no Instituto e sua
visibilidade externa. Nossas entrevistadas destacam D. Leonilda D`Aniballe e
Monique Augras como importantes tanto para a Psicologia, como para sua formação
profissional, visto terem podido compartilhar com estagiários e profissionais suas
experiências.
No segundo capítulo vimos a grande influência e importância de Mira y López
na constituição profissional de D. Alice, D. Regina e D. Vera. Agora, vemos que o
reconhecimento a outras pessoas que marcaram a história do ISOP e
consequentemente da Psicologia no Rio de Janeiro está inscrito nas memórias,
porém nem sempre escrito nos livros. A proliferação de novos personagens nos guia
para a afirmação de que o momento de mudança pelo qual o Instituto passou,
apesar de ter sido turbulento, foi importante para a configuração de um cenário que
não se restringe a um novo objetivo institucional, mas que diz respeito a outra
estruturação da característica profissional das pessoas que lá atuaram.
Ainda na década de 1970 encontramos falas que indicam uma espécie de
saudosismo ou presença fantasmagórica de Mira y López no ISOP, relatada por
Heliana Conde (2007) como “uma força mítica”, pois a todo tempo ainda se ouvia
falar dele. No entanto, a instituição superou o homem. A referência de formação
profissional deixa de ser o homem e passa a ser o próprio ISOP e as oportunidades
de aprimoramento e contatos que este oferecia, principalmente para aqueles que
chegaram depois do falecimento de Mira, mas não exclusivamente.
Maria Helena Novaes conta que a partir do ISOP teve a chance de conhecer
muitas pessoas e estabelecer contatos que geravam frutos e oportunidades de
trabalho. Esta mulher, à frente de seu tempo, não se cansava de buscar novas
formas de atuação; assim, ao mesmo tempo que atuava no ISOP pôde trabalhar,
entre outros locais, na Escola Guatemala, na PUC, na ABBR e no COJ.
Diferentes das lembranças e vínculos apresentados por D. Alice, D. Vera e D.
Regina, as experiências de Maria Helena, José Novaes, Diana Souza e Heliana
Conde os levaram a traçar um percurso profissional mais marcante, logo para além
do ISOP. O fato de o Instituto se tornar um Programa de Pós-Graduação, em que o
número de profissionais alocados era menor, e de fechar suas portas em 1990,
também é um ponto a ser considerado; porém, desejamos destacar que um aspecto
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relevante se refere ao modo como o ISOP era visto por estas pessoas.
Como a Psicologia já se constituía em um espaço profissional mais
consolidado, ao adentrar o Instituto as pessoas não se vinculavam a ele
considerando-o a única e melhor oportunidade de realização profissional. Mesmo
sendo reconhecido como um local relevante para a Psicologia da época, o ISOP
passa a ser encarado como mais um espaço de atuação e formação, dentre outras
possibilidades. Isto não retirava das relações lá estabelecidas o caráter acolhedor e
o clima amistoso tão bem descrito por todos aqueles com quem tivemos a
oportunidade de conversar.
Desde sua criação, o ISOP demonstrava grande interesse em promover a
integração das equipes, fosse pelo processo integrado de trabalho das áreas
técnicas, fosse pela falta de pessoal especializado – o que impelia as diversas
seções a colaborarem entre si – pelas reuniões de análise e síntese dos casos, pela
promoção de cursos de aprimoramento profissional junto aos funcionários, ou ainda
por meio da realização de festas de confraternização, em que todos participavam
como iguais.

3.3 Militares no ISOP: experiências diferenciadas

O ISOP concentrou em si diversos tipos de atendimento a públicos variados
que buscavam apoio no trabalho por ele oferecido, pelo reconhecimento da sua
qualidade e/ou de seu pioneirismo, fosse pela indicação de pessoas influentes que
agiram de modo a estimular a iniciativa do Instituto por acreditarem nos serviços
ofertados.
Entre seus clientes, além das pessoas físicas, encontramos uma gama de
instituições e organizações que vão desde escolas que necessitavam de apoio na
orientação do corpo discente, instituições públicas que precisavam realizar
concursos públicos, empresas privadas, principalmente aquelas relacionadas a
transportes, interessadas em avaliar seus motoristas, às Forças Armadas: Polícia
Militar, Marinha do Brasil ou o Exército Brasileiro.
As relações entre a Psicologia e as Forças Armadas deixaram marcas
profundas e opostas na história da profissão de Psicólogo no Brasil. Primeiro,
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devemos reconhecer que, mesmo atuando de modo fechado e para o público
interno, a existência de cursos de Psicologia no Exército Brasileiro, antes da
regulamentação da profissão no país, foi um fato relevante para o reconhecimento
da sua importância em nosso território. José Novaes informa que o curso de
Psicologia existente no Exército tinha a breve duração de dois anos e possibilitou
aos seus egressos a obtenção do título de psicólogo. Com base nessa formação é
que alguns militares adentraram como funcionários do ISOP.
Porém, no período do Regime Militar, os usos da Psicologia geraram
repercussões posteriores. Segundo Coimbra (1995; 2004), entre os anos de 1969 e
1970, os militares realizaram três estudos psicológicos para definir o perfil do
subversivo. O último desses três estudos contava com a aplicação de um
questionário que simulava uma anamnese e com a aplicação de testes psicológicos,
tais como: Raven, Rosenzweig e Rorschach.
No entanto, desde o início o ISOP atende às Forças Armadas com a
proposição de cursos de formação e a realização de serviços de mapeamento de
funções e orientação dos alistandos. Acreditamos que os cursos oferecidos, ao
menos para o Exército, se revestiam de um caráter complementar àqueles já
existentes na instituição. Os Relatórios de Atividades do Instituto apresentam a
existência de um convênio entre o ISOP e o CEP (Centro de Estudos de Pessoal do
Exército) no que se refere à oferta de cursos. De qualquer modo, os (nossos)
entrevistados que chegaram ao ISOP a partir da década de 1960 e que viveram a
ditadura militar em sua juventude, nos trazem apreciações, em alguns pontos,
semelhantes, e em outros opostas, quanto às relações estabelecidas entre o ISOP e
os militares.
O governo militar não se privava de utilizar sua influência para conquistar
cargos para seus iguais. Assim, por influência ou competência, a presença de
profissionais militares no ISOP era uma constante. Esses profissionais atuavam na
área técnica, pois possuíam formação específica, e alguns chegavam a assumir
cargos de relevância no Instituto, como Wedher Modenezi Wanderley, que em 1967
e 1968 dirigiu a instituição e Albino Bairral Filho, que segundo José Novaes
coordenou a Seção de Seleção – local em que ele atuava.
Apesar de ter tido experiências dolorosas durante o regime militar, José
Novaes não considera que os militares com quem conviveu no ISOP fossem
pessoas envolvidas nas organizações de repressão; pelo contrário, confiava nelas
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ao ponto de, quando indagado sobre seu envolvimento com o Partido Comunista,
confirmara para Albino Bairral Filho, militar e seu coordenador, ter sido membro do
PCB na época de faculdade.
Essa relação de confiança foi construída ao longo do tempo de convivência e
por meio da observação do interesse desses militares nos serviços oferecidos pelo
ISOP. Tanto José Novaes como Diana Souza comentam que a atuação destes
militares, como coordenadores de seus trabalhos, era suave, sendo estabelecida,
com eles, uma boa relação. No entanto, destacam que, como militares, seu
pensamento era conservador, reacionário, mas eles não chegavam a ser “ditadores”,
ou pessoas em quem não se podia confiar (JOSÉ NOVAES, 2007).
Portanto, a presença destas pessoas não afetava diretamente o clima
amigável e de acolhimento existente no ISOP. José Novaes relata que em agosto de
1970 foi preso pelo governo militar com sua esposa na época, Cecília Coimbra
...ficamos 2 meses e meio, até 10 de novembro, presos, e meu emprego
22
ficou garantido lá, não fui exonerado, não fui mandado prá fora. D. Lilete
ficava lá pelos corredores berrando para fazerem alguma coisa, não sei o
que, um movimento, (...) porque ela gostava muito de mim. Entende, tinha
desse tipo de coisas (JOSÉ NOVAES, 2007).

Ele considera que o ISOP era um dos poucos locais que, nas décadas de
1960 e 1970, ainda se sentia à vontade para trabalhar “aonde você podia ainda
respirar um pouco, escapar um pouquinho daquele clima ofensivo horroroso” (JOSÉ
NOVAES, 2007).
Diana Souza acredita que algumas pessoas do Instituto, com uma formação
política mais crítica, tinham iniciativas de resistência e oposição que se explicitavam
de forma sutil em seus trabalhos de pesquisa, para ela caracterizados como
extremamente sociais: “então, eles aproveitavam essa crença, digamos assim, no
meio científico, pra se dizerem desimplicados e na verdade, soltarem algumas
coisas” (DIANA SOUZA, 2007). Porém, percebe que por trás da aparência de
amenidade no relacionamento do ISOP com os militares, algumas pessoas foram
cerceadas em sua atuação, devido a sua opção política socialista ser clara. Dentre
estas, ela destaca duas: Monique Augras e Ruth Scheffer.
Algumas das características militares apresentadas por Diana sobre os
processos de trabalho do ISOP aparentam ser resquícios da visão que forjou a sua
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fundação, qual seja, a organização científica do trabalho proposta por Taylor. Nesta
proposta de atuação as atividades profissionais devem ser planejadas para que se
obtenha o máximo de eficiência. Tal perspectiva, que valoriza a técnica em
detrimento das relações, pode sofrer distorções quando levada ao extremo e,
aparentemente, Diana vivenciou uma destas distorções e logo a contextualizou ao
momento político:
Eu cheguei a ouvir de várias pessoas lá dentro o seguinte: que a maneira
de fazer uma pessoa produzir era essa, sob pressão e nunca dizendo que a
pessoa estava fazendo um bom trabalho, sempre tinha um defeito. Porque
aí, você ia fazer tudo pra melhorar. Essa é uma visão de uma opressão...
Característica da formação militar (DIANA SOUZA, 2007).

Não obstante, o governo militar imprimiu nas organizações brasileiras um
estilo de gestão tecnicista, voltada para o incremento dos processos e da ordem.
Durante a ditadura brasileira esse estilo de gestão não atingia somente as
organizações de trabalho, mas fazia parte da concepção educacional então
preconizada.
A saída de Diana, do ISOP, em 1975, se encontra entrelaçada com a sua
percepção acerca do “desmonte” do Instituto, fomentado por uma gama de
interesses institucionais e econômicos que, segundo ela, também devem ser
relacionados ao momento político brasileiro. Naquela época, Diana coordenou um
trabalho interno de diagnóstico do ISOP, em que foram realizados estudos sobre os
setores e as funções de seus colaboradores. No relatório ela apontava o modo como
as pessoas estavam alocadas no Instituto e trazia à tona algumas incoerências
internas de subaproveitamento da força de trabalho, geradas pelo novo
posicionamento do ISOP como um centro de pesquisa.
Segundo nossa entrevistada, o trabalho fez emergir o processo de
desarticulação das “cabeças pensantes” e, em sua avaliação, inseridos em um
contexto militarizado, não era interessante a proposição de uma organização que
pudesse reunir pessoas passíveis de desenvolverem conhecimentos e pensamentos
críticos. Para ela “o ISOP já estava morrendo, eles queriam que acabasse de
morrer” (DIANA SOUZA, 2007). Os resultados de sua pesquisa foram apresentados
para o grupo diretor do ISOP, que a parabenizou. Não obstante, logo depois sua
demissão foi solicitada.
22

D. Lilete é D. Alice Mira
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Apesar de percebermos diferenças nas lembranças de nossos entrevistados
sobre suas experiências no ISOP, podemos dizer que todos o consideram um local
relevante em sua preparação profissional. Outro ponto comum entre as percepções
coletadas é o fato de sentirem que, na década de 1970, a alegria e descontração
das relações eram mantidas independentemente da pressão sentida para o
encerramento das atividades do Instituto. O contexto concreto da ditadura militar fez
parte dos momentos de descontração e indignação de nossos entrevistados; no
entanto, não impediu que cada um, a seu modo, expressasse em seu trabalho seus
pensamentos e considerações.
Neste trabalho temos exemplos de mulheres que, acumulando experiências
anteriores, se ergueram contra o regime ditatorial e sem medo reivindicaram um
posicionamento institucional mais claro em relação ao regime militar, tal como D.
Alice o fez ao defender a soltura de José Novaes. Também encontramos aquelas
que, inseridas nesse mesmo contexto de opressão, utilizavam sua produção
intelectual para explicitar seu pensamento, da forma como nos relata Diana Souza
sobre as produções de Monique Augras e Ruth Scheffer, bem como produções da
própria entrevistada, em seu projeto de diagnóstico do ISOP.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O fortalecimento da história das mulheres é recente. Nessa perspectiva, um
dos destaques é feito por Perrot (2005), quando diz que antes tínhamos imagens e
imaginações sobre o que era ser mulher em um determinado momento e lugar. A
partir da década de 1970, impulsionados pelas críticas do movimento feminista que
adentram a academia, temos uma reconfiguração deste espaço e a história das
mulheres começa a ganhar terreno. No entanto, Costa (2003) diz que apesar de a
história das mulheres ter sido introduzida no Brasil na década de 1980, somente a
partir dos anos 2000 ela conquistou visibilidade.
Assim, para podermos conhecer e compreender essa história, adotamos uma
metodologia que privilegiou os acontecimentos, os relatos ainda vivos na memória,
além dos registros institucionais e governamentais. Desse modo, reunimos
informações de maneira a constituirmos um conjunto complexo de dados que
promovessem uma maior visibilidade das relações estabelecidas no ISOP entre o
final da década de 1940 e o final da década de 1970. Além disso, esta coleção de
informações certamente poderá ser utilizada em pesquisas futuras.
A importância e o valor do Instituto de Seleção e Orientação Profissional
(ISOP) para a Psicologia carioca e, em maior escala brasileira, são incontestáveis. O
pioneirismo de sua proposta de trabalho uniu os interessados pela área e fortaleceu
o processo de formação em Psicologia até então incipiente.
A constituição da Psicologia como um campo de saber autônomo no Brasil
aproveitou o processo de modernização nacional, que via no controle e
entendimento do modus operandi das pessoas a chave para a adaptação dos
sujeitos aos parâmetros europeus de civilidade. Importando modelos de sociedade
no exterior, o Brasil também encontrou fora os pensamentos e a experiência
necessários para dirigir a nova proposta de trabalho que surgiu dentro da Fundação
Getulio Vargas. Assim, em 1947, ocorreu o encontro de um pensamento estrangeiro
sobre a organização científica do trabalho, com um diretor também do exterior, Mira
y López, em um local extremamente brasileiro, o bairro do centro da capital nacional,
ou seja, do Rio de Janeiro. Parafraseando Schwartz (1981), as ideias estrangeiras
que estavam fora do lugar encontraram no Instituto um ponto de apoio para a sua
concretização e pessoas interessadas em implementá-las, traduzi-las para aquele
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novo lugar.
A proposição de um serviço pautado na organização científica do trabalho e
que promoveria sua difusão, atendia aos anseios do governo brasileiro, bem como
coadunava com a Psicologia científica que buscava um meio de se solidificar. Neste
sentido, o apoio de pessoas relevantes e fortes, muitas vezes identificadas sob as
figuras masculinas, se fez presente na estrutura do ISOP.
Quando analisamos o organograma e postos de direção e coordenação, bem
como quando perguntamos aos nossos entrevistados sobre esta estrutura do
Instituo, percebemos que a predominância masculina foi uma constante, com
exceção do período que imediatamente sucede o falecimento de Mira y López, em
que foi dirigido de novembro de 1964 até a vigência do ano seguinte por Ruth
Scheffer.
Mira y López foi uma figura emblemática para o ISOP e para a Psicologia
brasileira. Seu estilo de trabalho e sua crença na Psicologia Aplicada provocaram
ruídos no espaço psi carioca, pois desestabilizaram o caminho mais acadêmico que
vinha sendo percorrido pela Psicologia. Além disso, seu modo de ser, considerado
por muitos como encantador, promoveu a reunião de muitas pessoas em torno de si,
dentre elas muitas mulheres interessadas pela Psicologia e por aprimorarem seus
conhecimentos nesta área.
A grande presença de mulheres no ISOP não se deve exclusivamente ao
carisma de Mira. Acreditamos que o fato de o Instituto ser o polo da Psicologia
Aplicada e, na época, as mulheres serem mais orientadas para a realização de
atividades que expressassem sua sensível e bela “essência” – qual seja,
compreender o outro para cuidar dele e melhor enquadrá-lo socialmente – tenham
facilitado a inserção deste grande contingente feminino no Instituto. A imagem
feminina construída ao longo da história e que na década de 1940 é visível em
alguns Relatórios de Atividades, bem como nas memórias de nossas entrevistadas
que atuaram no período inicial do ISOP. A imagem que vincula a mulher ao âmbito
doméstico e a posiciona em um nível diferenciado em relação aos homens, pode ser
percebida em cada fala de admiração e agradecimento a Mira y López.
As expressões de agradecimento à confiança de Mira no momento da
concessão de uma promoção; a fala de uma entrevistada que, ao ser solicitada a
contar sua história, opta por utilizar a maior parte de seu tempo para relatar
situações acontecidas com Mira; a existência, até quase dez anos após sua morte,
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de relatos sobre sua influência nos levam a crer que esta personagem foi
fundamental na construção da identidade profissional de algumas mulheres nas
décadas de 1940 e 1950.
Constituir-se como mulher e profissional atrelada à imagem de um homem, ou
por detrás de uma figura masculina, foi o modo encontrado por algumas
personagens para saírem de suas casas e expressarem suas capacidades
intelectuais e força de trabalho. Vale ressaltar que, independentemente de se
reconhecerem ou não como autênticas produtoras de conhecimento e/ou
participantes de um movimento relevante para uma profissão ainda inexistente
oficialmente,

estas mulheres

difundiram a

Psicologia

ao realizarem

seus

atendimentos, publicarem artigos em revistas, irem a Congressos, visitarem clientes
externos, falando em nome do ISOP e, principalmente, da Psicologia.
O fato de grande parte destas mulheres se manterem na invisibilidade, ou
seja, não terem sido reconhecidas em nossa história, vai além de suas atitudes
perante o ISOP, ou o ser mulher profissional nas décadas de 1940 e 1950. Essa
situação se relaciona ao posicionamento dos pesquisadores e historiadores perante
a própria história que, ao pensarem homens e mulheres como seres universais e
indiferenciados no contexto do fato histórico, não se rogavam em falar em nome de
um ser humano que era, na maioria dos casos, masculino.
Uma análise mais detida do dia a dia destes “seres humanos” promoveu o
(re)conhecimento das atitudes e crenças que, atravessando o cotidiano das
mulheres no ISOP, nos levaram a compreender os fatores relevantes para a sua não
aparição na história. O grande escudo masculino, performatizado na figura de Mira y
López bastava para justificar a importância e o pioneirismo do ISOP. As mudanças
no próprio posicionamento da mulher na sociedade a partir da década de 1960, com
o fortalecimento do movimento feminista, bem como as próprias mudanças ocorridas
no Instituto, nos levaram para uma análise diferenciada da participação feminina na
constituição da Psicologia.
Num período em que o espaço psi conquistava sua regulamentação, podendo
oferecer formação oficial nas universidades, temos mulheres que pensam sua
relação com o trabalho e, principalmente, com o local onde trabalham, ou seja, o
ISOP, como uma relação de troca e de passagem. O ISOP, por si só, representava
uma organização de relevância; assim, era a própria instituição que oferecia àquelas
mulheres uma oportunidade de crescimento, não mais o homem que a dirigia.
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Mesmo nesse período, o ISOP manteve em sua estrutura a expressão do
patriarcado, haja vista as posições de destaque, ou seja, de direção, continuarem
sendo ocupadas por homens. Esta expressão não se restringe ao organograma do
Instituto, mas perpassa as lembranças de nossos entrevistados, que conseguem
identificar claramente as “mulheres tradicionais” e “modernas” do ISOP.
Desta forma, percebemos que as influências do imaginário sobre os papéis
femininos, bem como as características das mulheres, continuam presentes. Porém,
consideramos que, nesse período, a expressividade feminina no ISOP foi cerceada
pela influência de fatores como o momento político brasileiro e as características
sócio-históricas que delimitavam as representações do papel da mulher nas
organizações,

posicionando-as,

por

vezes,

abaixo

dos

brilhantes

homens

construtores do conhecimento.
Ao mesmo tempo, estes fatores também promoveram o incentivo à
participação feminina na constituição da Psicologia. Com o apoio e estímulo dos
homens, diretores do ISOP, coordenadores de Seção, as mulheres publicaram
vários artigos na revista Arquivos Brasileiros de Psicotécnica, formaram pessoas e
atuaram junto ao público mostrando o que era a Psicologia. Foi ao lado desses
mesmos homens e até à sua frente que aprofundaram sua formação e se lançaram
no mercado de trabalho, buscando novas oportunidades e abrindo portas para a
Psicologia em instituições educacionais, de saúde e organizações empresariais.
Esta pesquisa nos revelou que a participação das mulheres no espaço psi foi
intensa; porém, dependendo do momento histórico em que estávamos, a percepção
desta atuação difere, assumindo tons e texturas que ora as colocam na
invisibilidade, ora as ressaltam e destacam. Deste modo, julgamos importante, para
uma compreensão ampliada da história da Psicologia, a realização de investigações
que busquem trazer à tona estas diferentes percepções, pois elas lançam um novo
olhar para fatos e acontecimentos que, por vezes, acreditamos terem esgotado suas
possibilidades de análise. Esses estudos podem ocorrer de diversas formas, desde
investigações que promovam a recuperação das experiências e vivências das
mulheres,

até

a

consolidação

de

listagens

históricas

que

permitam

o

(re)conhecimento da produção feminina no campo, e tão raras na historiografia das
ciências brasileiras.
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 Regina Sampaio – 2007.
 Vera – 2007.
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APÊNDICE B – Lista dos relatórios de atividades anuais do ISOP pesquisados



Relatório-Síntese das Atividades do CSOP até a presente data – 1947.



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1948.



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1949.



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1950.



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1951.



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1952.



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1953.



Relatório Semestral de Atividades do ISOP do ano 1954 (1º semestre).



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1956.



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1957.



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1958.



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1959.



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1961.



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1962.



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1963.



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1964.



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1965.



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1966.



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1967.



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1968.



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1969.



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1970.



Regimento do Instituto de Seleção e Orientação Profissional da Fundação

Getulio Vargas – 1970.


Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1971.



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1972.



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1973.



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1974.



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1975.



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1976.
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Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1977.



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1978.



Relatório Anual de Atividades do ISOP do ano 1979.

